
A tapasztalataink megosztása nagyon fontos számunkra! 
Eggyé tesz és erőt ad, hogy legyőzzük a 
nehézségeket. Megpróbáltuk élni az evangéliumot, és 
felfedeztük  mennyire szép, hogy bárkit szerethetünk, aki 
mellettünk van: az időseket, átadva helyünket a buszon, a 
menekülteket, akikkel az utcán találkozunk, a barátainkat, 
megosztva velük gondjaikat, az erőszakoskodó társainkat az 
iskolában, a testvéreinket otthon és még a számunkra esetleg 
ellenszenves tanárainkat is.

Persze, a mi kis tapasztalataink nem kerülnek majd bele a 
történelemkönyvekbe, de az öröm, mely a közöttünk megélt 
egységből fakad, százszorosan megfizet minden nehézségért, 
mellyel az egyesült világ építése közben találkozunk. Ezt az 
örömöt szeretnénk minél több fiatallal megismertetni!

Észak-Olaszország egyik 
kisvárosában egy csoport 
fiatallal egy ideje elhatároztuk, 
hogy megpróbáljuk együtt meg- 
élni Jézus új parancsát: Amint 
én szerettelek benneteket, úgy 
szeressétek ti is egymást, hogy 
ezáltal felépüljön közöttünk 
az egyesült világ egy kis 
darabja. Kéthetente 
összejövünk minálunk, és 
elmeséljük egymásnak, hogyan 
próbáltunk szeretni és hogyan  
próbáltuk életre váltani az
evangéliumot.

Így élünk…

Közös 
elkötelezettség
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Pál apostol az efezusi keresztényekhez
intézi ezt a buzdítást, ebben foglalja
össze, amit a keresztény életről írt:
vessük le a régi embert és öltsük
magunkra az újat, mondjunk igazat és
beszéljünk őszintén egymással, aki
lopott, ne lopjon többé, bocsássunk
meg egymásnak és cselekedjünk jót. 
Egyszóval „járjunk szeretetben”.

Mihez kell mérnünk a szeretetünket?
Jézus meghalt mindenkiért, az
ellenségeiért is, azokért, akik
megfeszítették…
Leginkább a kicsikkel és a szegényekkel
törődött, a betegekkel és a 
kitaszítottakkal. Nagyon szerette a 
barátait, különösen közel állt
tanítványaihoz…

„Járjatok szeretetben” (Ef 5, 2)

Osszuk meg jó tapasztalatainkat
arról, ahogy szerettünk, hogy
tanulhassunk egymástól.  
Aki megért, azzal osszuk meg
bizalmasan azt is, amikor letértünk
az útról, az elkövetett hibákat, hogy
kijavíthassuk. 
A közös ima is fényt és erőt adhat az
úton.

Egységben egymással, és Jézussal
közöttünk – aki az Út –, egészen
végig tudjuk majd járni „szent
utazásunkat”: szeretetet hintünk
magunk körül, és elérjük a célt: a 
Szeretetet.

Keresem az alkalmat, hogy
a keresztény közösségünk 

tagjaival megerősítsük 
egymást a szeretetben.

Bőven árasztotta szeretetét, 
olyannyira, hogy még az életét is
odaajándékozta.
Most mindannyiunkat arra hív, 
hogy osztozzunk szeretetében, és
úgy szeressünk, ahogy Ő szeretett.

Mivel a meghívás az egész
közösségnek szól – „járjatok” –, 
ezért segítenünk kell egymást. 
Szomorú és nehéz ugyanis egyedül
útnak indulni.  
Kezdhetnénk azzal, hogy alkalmat
találjunk arra, hogy újra
kimondjuk egymásnak – baráti
körben, a családban vagy
keresztény közösségünk tagjaival
–, hogy együtt akarunk haladni.

Megosztom a 
tapasztalataimat arról, 

hogy miként próbáltam 
szeretni.


