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Próbáljunk meg a legmélyebben belépni a másik 
lelkébe, igyekezzük megérteni a valódi gondjait, 
szükségeit, problémáit és örömeit, hogy ezáltal bármit 
meg tudjunk osztani vele.
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Valamiképpen  a másik lenni. Mint ahogy Jézus, aki, Isten, 
de aki  szeretetből emberré lett, mint mi. Így a felebarát 
érezni fogja, hogy megértik, felemelik mert lesz, aki vele 
hordozza a  terheket, aggodalmakat, és osztozik az 
örömeiben is.

“Éljük a másikat”: ez a nagy ideál, ez a legnagyobb 
létező dolog.

ÉS FÁJDALMAINKAT

Ha biztosvezetőt szeretnénk utunkon, gondoljunk arra, amit 
Jézus mondott magáról: Én vagyok az út.( Jn14,6 Santiago 
de Compostelában1989-ben az Ifjúsági Világtalálkozón 
ChiaraLubichezekkel a szavakkal bátorította a fiatalokat:

"[...] Önmagát  úgy határozta meg, mint “azÚt”, 
Jézusezzel azt akarta mondani, hogy nekünk is az 
ő útján kell járnunk.[...].

“Uram, mutasd meg nekem útjaidat, taníts meg 
ösvényeidre.”(Zsolt. 25,4)
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Elmondhatjuk, hogy a Jézushoz vezető útnak neve van: 
SZERETET[...] Az a szeretet, amelyet Jézus élt és hozott 
nekünk, különleges és egyedülálló szeretet [...]
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Reggeltől estig ilyen szeretettel éljünk meg minden 
találkozást. Otthon, az egyetemen, a munkahelyen, a 
sportpályán, pihenéskor, a templomban és az utcán is 
használjunk ki minden alkalmat, hogy úgy szeressük a 
többieket, mint önmagunkat, hogy Jézust lássuk bennük, 
és ne hagyjunk ki senkit, sőt, szeressünk mindenkit 
elsőként.

Ugyanaz a szeretet, amelynek a tüze Istenben ég. 
De kit szeressünk? Természetesen a legfőbb 
kötelességünk, hogy Istent szeressük. Azután 
szeressünk minden felebarátot.[...] 

Vágd ki, hajtsd össze és egy praktikus Ige-kártya lesz belőle, mely elkísér téged a hónap folyamán.
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