
„Azokkal, akik örülnek, 
örüljetek, s a sírókkal 
sírjatok.”

(Róm 12,15)

Határok
Nélküli
Szeretet

Pál a rómaiakhoz írt levelének 
ebben a részében arra hív, 
hogy ne csak a velünk azonos 
hitet vallókat szeressük, 
hanem az evangélium szerint 
minden embert, mert a hívők 
számára a szeretet nem ismer 
határokat, és nem 
korlátozódhat csupán 
néhányakra.
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Tapasztalatok
a Világból:

Egész tanévben nagyon 
komolyan vettem a sulit.

Az iskolából hazaérve minden nap 
nekiláttam a tanulásnak.

Néha ugyan játszottam a szomszéd 
gyerekekkel, de sokszor vissza 
kellett utasítanom őket, hogy meg 
tudjam tanulni a leckét. 

Jól ment a tanév, így minden 
tantárgyból jó jegyet kaptam.

Arra hív, hogy „BÚJJUNK 
BELE A MÁSIK BŐRÉBE”, 
mert ez a hiteles szeretet 
konkrét kifejeződése. 

1C. Lubich: A kölcsönös szeretet, 
Castel Gandolfó, 1989. március 30.

Azt mondják, hogy a fa lomb-
koronája általában annyira 

terjed ki, amennyire a 
gyökerei. 

„Ahhoz, hogy keresztény 
módon szeressünk, eggyé kell 
válnunk minden testvérrel: a 
lehető legmélyebbre kell 
merülnünk a másik lelkében; 
valóban meg kell értenünk a 
problémáit, az igényeit, 
osztoznunk kell 
szenvedéseiben, örömeiben; 
meg kell hajolnunk a testvér 
előtt, bizonyos módon a 
testvérré, a másikká válni.”1

Eggyé válni 
mindenben, a bűnt, a 
rosszat kivéve!

Sajnos a barátom, Bob, négy 
tárgyból megbukott.

Amikor megtudtam, kicsit 
haragudtam is rá, mert mit várt, ha 
egész tanévben az utcán játszott 
ahelyett, hogy tanult volna!

Mint minden nyáron, meghívtam, 
hogy jöjjön a családommal a 
tengerhez, de az anyukája nem 
akarta elengedni, nyáron is tanulnia 
kellett.

Nagyon elszomorodtam, de aztán 
elgondolkodtam, mit tehetnék. Végül 
megígértem az anyukájának, hogy 
majd segítek neki tanulni a nyaralás 
alatt.

Azt éreztem, hogy ez egy lehetőség 
arra, hogy éljem az Igét: ”Tedd azt 
másnak, amit szeretnéd, hogy 
veled tegyenek”.

Végül a mamája beleegyezett.

Minden reggel korán keltünk és a 
leckével kezdtünk, majd a nap nagy 
részében volt időnk fürdeni. Mesés 
napok voltak.

Igaz, volt reggel, hogy semmi 
kedvem nem volt hozzá és sajnáltam, 
hogy meghívtam, de ez csak egy 
pillanatig tartott, mert utána eszembe 
jutott, hogy szeretetből teszem. 
Szeretni mindig jó, akkor is, ha kerül 
valamibe. Bob mindig készen állt 
a feladatra és végigküzdötte a 
napokat.
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Velünk is így lesz nap mint 
nap, minél mélyebbre jutunk 
az Istennel való egységben, 
annál inkább vágyunk majd 
arra, hogy megosszuk a 
mellettünk lévők örömét, és 
osztozzunk fájdalmaikban. 

Megnyílik a szívünk, és egyre 
inkább képesek leszünk 
befogadni, amit a mellettünk 
lévő testvérünk megtapasztal 
az élet jelen pillanatában. 

A testvér iránti szeretet 
pedig segíteni fog, hogy 
egyre bensőségesebb 
kapcsolatba kerüljünk 
Istennel.

Ha így élünk, változást fogunk 
átélni magunk körül, kezdve a 
családi kapcsolatokon, az 
iskolában, a munkahelyen, a 
közösségben, és hálával 
tapasztaljuk majd, hogy az 
őszinte és ingyenes szeretet 
előbb vagy utóbb visszatér és 
kölcsönössé válik.

Amikor hazajöttünk, továbbra is 
lelkesen tanult, így mind a 
négy pótvizsgája sikerült!

Ez a tapasztalat megerősített 
abban a meggyőződésemben, 
hogy megéri szeretni, mert 
amikor egy szeretet-tettet 
teszek, (ebben a helyzetben 
tanultam akkor is, amikor nem 
kellett volna) öröm születik a 
szívemben.

A Gyerekek 
az Egységért

központ 
gondozásában


