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Vágd ki és hajtsd össze, ez a kis kártya kísérjen ebben a hónapban!
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Pál tapasztalatának kapcsán Chiara így folytatja: „[…] 
keresztényként épp ellenkezőleg kell döntenünk, mint 
ahogy az szokásos. Tényleg az árral szembe kell mennünk. A 
világ szemében általában a siker, a hatalom és a kitüntetés 
számít… Ezzel szemben Pál azt mondja, hogy a 
gyöngeségeinkkel kell dicsekednünk […]. Bízzuk magunkat 
Istenre. Ő fog működni gyöngeségeink, semmiségünk 
által. És ha Ő működik, akkor biztosak lehetünk benne, 
hogy tettei értékesek lesznek, és tartósan szolgálják majd 
az egyének és a közösségek javát.”
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Pál tapasztalata azonban új távlatokat nyit: ha 
elismerjük és elfogadjuk a gyöngeségeinket, 
akkor az Atya karjába vethetjük magunkat, 
mert Ő úgy szeret minket, amilyenek 
vagyunk, és támogatni szeretne életutunkon. 

„Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a 
gyöngeségben nyilvánul meg a maga 
teljességében.” (2Kor 12,9)Az Evangélium paradoxona ez: a szelídek öröklik a földet, 

Máriaa Magnifikátbanmagasztalja az Úr hatalmát, mely 
teljesen és végleg megnyilvánul személyes 
történetünkben és az emberiség történelmében is ott, 
ahol jelen van a kicsinység és az Isten művébe vetett 
teljes bizalom.
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Olvastad már a Magnifikátot?
Lk1,46-55

Hogy lehet erősnek lenni, amikor 
gyengének érzed magad?
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