
„Szeresd 
Uradat, 

Istenedet 
teljes 

szívedből, 
teljes 

lelkedből és 
teljes 

elmédből!” 

(Mt 22,37) 

„Melyik a főparancs a 
törvényben?”  
 
Eredeti módon válaszolt, 
egyesítve az Isten és a 
felebaráti szeretetet. 
Tanítványai sohasem 
választhatják külön ezt a 
két szeretetet, ahogyan a 
fa gyökerét sem lehet 
elkülöníteni a koronájától: 
minél inkább szeretik 
Istent, annál intenzívebbé 
válik a testvér iránti 
szeretet, és minél inkább 
szeretik a fivéreiket és 
nővéreiket, annál mélyebbé 
válik szeretetük Isten iránt. 

Jézus tudja, hogy ki 
is valójában Isten, 

akit szeretnünk kell 
és tudja azt is, hogy 

kellene szeretve 
lennünk: 

Az Ő Atyja és a mi 
Atyánk, az Ő Istene 
és a mi Istenünk. 

Olyan Isten, aki mindenkit 
személyesen szeret; szeret engem, és 
szeret téged: az én Istenem Ő, és a te 

Istened is 

Hogyan éljük Jézusnak 
ezt a parancsolatát? 

Úgy is, hogy gyermeki és baráti 

kapcsolatot alakítunk ki Istennel, 

mindenekelőtt azonban akkor 

váltjuk valóra szavait, ha az Ő 

akaratát tesszük. 

És ez azt jelenti, 
hogy teljes 
egészében jól kell 
megtennünk azt, 
amit Ő kér 
a jelen pillanatban. 

SZERETNI AZT 

JELENTI, HOGY 

VÁLASZOLUNK ISTEN 

IRÁNTUNK VALÓ 

SZERETETÉRE. 

TAPASZTALATOK A 

VILÁGBÓL 
Az iskola kezdése előtt beteg 
lettem és néhány nap múlva az 
orvos beutalt a kórházba, ahová 
fel is vettek. 
40 °C körüli lázam volt, és nagyon 

beteg voltam. Azon tűnődtem, miért 

kellett nekem pon, az iskolába való 

visszatérés előtti napon rosszul 

lennem, és így nem láthattam többé 

a barátaimat. 

De észrevettem, hogy ezzel a 

hozzáállással semmit sem tudok 

építeni, az anyukámmal való 

kapcsolatot sem, pedig vele mindig 

nagyon jóban voltunk. 

Látva, hogy ezt is rosszul csinálom, 
még jobban elszomorodtam. 

Egy ponton aztán nem kis 
erőfeszítések árán sikerült 
elfogadnom ezt a helyzetet, 
megértettem, hogy azt a pillanatot 
kell megélnem, amelyet Jézus 
adott nekem. 
Elkezdtem szeretni a beteg 
szobatársakat, az ápolónőket és 
az orvosokat. 
Néhány nap múlva jobban is 
lettem, de mindenekelőtt 
nyugodtnak éreztem magam. 
Nyugodtan fogadtam az összes 
nehézséget, például az 
injekciókat, és felajánlotta 
ezeket Jézusnak. 
Ez segített abban, hogy új módon 

kezdjem el az iskolát.  

„Szeresd Uradat, a te Istenedet”. 

F. (Olaszország) 
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