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A Gyerekek az Egységért Központ gondozásában

„Új parancsot adok
nektek, hogy
szeressétek egymást:
ahogyan én
szerettelek titeket, ti
is úgy szeressétek
egymást! Arról fogja
megtudni mindenki,
hogy az én
tanítványaim
vagytok, ha szeretitek
egymást.”

Majd így folytatja:

„Arról ismeri meg mindenki, hogy
tanítványaim vagytok, ha szeretettel
vagytok egymás iránt”.
JÉZUS AZT
Ezért, ha Jézus tanítványainak valódi
sajátosságát keressük, akkor azt a megélt
kölcsönös szeretetben találjuk meg. A
kölcsönös szeretet egységet teremt.
Jézus el akarja mondani, hogyan élj:
a munka, tanulás vagy bármilyen
tevékenység előtt bizonyosodj meg
arról, hogy közted és azzal, akivel
vagy, meg legyen a kölcsönös
szeretet.

MONDJA,
HOGY EZ EGY „ÚJ”,
VAGYIS „ÚJ IDŐKRE”
SZÓLÓ
PARANCSOLAT,

(Jn 13,34)

Búcsúbeszédében
mondta ezeket a
szavakat, mielőtt
szenvedése elkezdődött,
a búcsúbeszédben,
mely az ő végakarata.
Szóval gondold át,
mennyire fontos ez!
Ha egy haldokló apa
szavait nem felejtjük el
soha, akkor Isten
szavait hogy tehetnénk?
Jézus hamarosan
meghal.
Hogyan maradhatna
övéi között?

TAPASZTALATOK A VILÁGBÓL
A szeretet művészetének élése számomra
az iskolában azt jelenti, hogy a kis
dolgokkal kezdem: minden reggel
mosolyogva mondok jó reggelt,
kölcsönadom a tollam, elmagyarázom a
leckét egy osztálytársamnak.
Nemrég mindent megtettem, hogy
összebarátkozzam egy olyan lánnyal, akit
mindenki önzőnek tartott, és rájöttem,
hogy rosszul ítélték meg.
Csodálkozott az életmódomon, de amikor
megismerkedett az Gyerekek az Egység
fiataljaival, azt mondta nekem: "Mindig
azon gondolkodtam, miért viselkedtél így,
és ma megértem. Én is szeretni akarok ".

Ezt mondja Jézus:

„Ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek az én nevemben (és ez a
kölcsönös szeretet által lehetséges),
ott vagyok közöttük”.
A közösségben tehát, amely
elmélyíti a kölcsönös
szeretetet Ő jelen marad,
továbbra is felfedi magát és
hatással lehet a világra.
Nem csodálatos ez?
Nem szeretnéd azonnal
megélni ez a szeretetet?

Egyik nap meghívtam az osztályomat egy
Gyerekek az Egységért bulira. Az egyik
tanárom így fordult hozzám: „És mi van,
ha én nem akarok egységes világot
építeni?".
Nem volt időm gondolkodni a válaszon,
mert egy osztálytársam közbeszólt:
„Ne aggódjon, mi majd gondoskodunk
róla!". Meglepődtem, de boldog is
voltam: Azóta az iskolámban már nem
én vagyok az egyetlen, aki az egyesült
világban hisz és ezért él!
(S. Olaszország)
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Mikor mondta Jézus
ezeket a szavakat?

