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Vágd ki, hajtsd össze és egy praktikus Ige-kártya lesz belőle, mely elkísér téged a hónap folyamán.
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Különleges képességek és tartalékok 
kerülnek felszínre bennünk.

Ennek a magatartásnak köszönhetően megtapasztalhatjuk a 
Szentlélek jellegzetes gyümölcseit: saját emberségünk is 
fejlődni fog az igazi szabadságban. 

Minden tettünk lehetőséget kínál, ne szalasszuk el 
az alkalmat, hogy nemet mondjunk az önzés 
rabszolgaságára, és igent a szeretet szabadságára.

Igyekszem
helyet

készíteni
Neked

Bátran hallgassunk tehát a hangra, mely 
személyesen meghív a szabadságra ott, 
ahol élünk.

1Cfr. C. Lubich, Possediamo un Tesoro, Città Nuova, 44, [2000], 10, p. 7.
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Fa emergere in noi capacità 
e risorse particolari.

Questo atteggiamento ci permette di sperimentare il tipico 
frutto dello Spirito Santo: la crescita della nostra stessa 
umanità verso la vera libertà. 

Ogni nostra azione è un’occasione da non perdere 
per dire no all’egoismo e sì alla libertà dell’amore.

Il mio 
impegno

a darti 
spazio

A keresztény szabadság azon felül, hogy ajándék, odaadást 
is kér. Mindenekelőtt odaadást, hogy a Szentlelket a 
szívünkbe fogadjuk,helyet készítsünk neki és fölismerjük a 
bennünk szóló hangját. ChiaraLubichígy ír:

„A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, 
békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, 
szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal5, 22)

Ahhoz, hogy meghalljuk és kövessük a hangját, nemet kell 
mondanunk[...] a kísértésekre, és szakítanunk kell a 
csalóka vonzalmakkal.
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> Igent a feladatokra, melyeket Isten bíz ránk,

„Egyre inkább tudatában kell lennünk, hogy a 
Szentlélek bennünk él: végtelen kincset hordozunk 
magunkban,de nem vagyunk eléggé tudatában 
ennek.” 

„Ha így teszünk, akkor a Szentlélek fog vezetni, és 
keresztény életünknek ízt, tartást, erőt és ragyogást ad, 
mely a hitelesség záloga.”1

A családban, az iskolában, a barátok között…
> Igent a szeretetre minden felebarátunk iránt,

Senkit sem kihagyva…
> igent a nehézségekre, amelyekkel találkozunk

A szeretettel átölelt nehézség lehetőséggé változhat…

Mettiamo dunque in moto con coraggio 
la nostra personale chiamata alla libertà, 
nell’ambiente in cui viviamo.

A keresztény szabadság azon felül, hogy ajándék, odaadást 
is kér. Mindenekelőtt odaadást, hogy a Szentlelket a 
szívünkbe fogadjuk,helyet készítsünk neki és fölismerjük a 
bennünk szóló hangját. ChiaraLubichígy ír:

„A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, 
békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, 
szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal5, 22)

Ahhoz, hogy meghalljuk és kövessük a hangját, nemet kell 
mondanunk[...] a kísértésekre, és szakítanunk kell a 
csalóka vonzalmakkal.

3 2

> Igent a feladatokra, melyeket Isten bíz ránk,

„Egyre inkább tudatában kell lennünk, hogy a 
Szentlélek bennünk él: végtelen kincset hordozunk 
magunkban,de nem vagyunk eléggé tudatában 
ennek.” 

„Ha így teszünk, akkor a Szentlélek fog vezetni, és 
keresztény életünknek ízt, tartást, erőt és ragyogást ad, 
mely a hitelesség záloga.”1

A családban, az iskolában, a barátok között…
> Igent a szeretetre minden felebarátunk iránt,

Senkit sem kihagyva…
> igent a nehézségekre, amelyekkel találkozunk

A szeretettel átölelt nehézség lehetőséggé változhat…


