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Az ige olyan, mint 
a mag.

HA BEFOGADJUK AZ EVANGÉLIUM IGÉIT, 
ENGEDJÜK, HOGY AZOK  

MEGVÁLTOZTASSANAK MINKET.   

Az 
ÉLET 
igéje

»Pedig csak 
egy a 

szükséges«  
(Lk 10,42)

Ennek az evangéliumi szakasznak a 

főszereplői MÁRTA ÉS MÁRIA. 

Nagyon barátian beszélgetnek Jézussal.  

Mindketten fogadják Őt, amikor betér hozzájuk, de 
fogadtatásuk eltérő.  

A kettő közül egyik sem áll ellentétben 
egymással, hanem kiegészítik egymást,

mert a Szeretet egy.

Adjak helyet a 
szívemben a 
másiknak.

Ez akkor lehetséges, ha mély barátságban 
élünk Jézussal, aki képessé tesz, hogy 

megéljük és továbbadjuk az ő szeretetét és 
gyengédségét másoknak. 

Ez a most átelmélkedett evangéliumi részlet 
nem csak arra hív minket, hogy befogadjuk az 
otthonunkba a másikat és konkrét tettekkel 

forduljunk felé, hanem arra is, hogy 
fogadjuk be őt az életünkbe, és adjunk neki 

helyet a szívünkben.

»Ugyanígy, amikor (…) kizárólag a 
tettekre figyelünk, és csak a tárgyak, 
szerepek és intézmények számítanak, és 
megfeledkezünk Krisztus fontosságáról, 
nem fordítunk időt a vele való 
beszélgetésre az imában, (…) azt 
kockáztatjuk, hogy magunkat és nem a 
rászoruló testvéreinkben jelenlévő Istent 
szolgáljuk«. 

»Az az ima, mely nem vezet konkrét 
cselekvéshez a szegény, beteg, 
segítségre szoruló testvérünk iránt, az 
hiábavaló és nem teljes imádság«. 

Az ima és a tettek szorosan 
összekapcsolódnak. 

Sőt, ha hűségesek maradunk hozzájuk, ha a 
szívünkben őrizzük és életre váltjuk őket, 

átalakítják az életünket, rendkívülivé és széppé 
teszik, mint ahogy a föld befogadja a magot, 

hogy kihajtson és gyümölcsöt hozzon.

Veletek is megtörténik, amit én gyakran átélek?
Rengeteg dolgom van, és nem tudom 

felismerni, hogy melyik a sürgős, melyik a 
lényeges. 

Azt tanultam ebből az életigéből,  hogy aki 
követni akarja Jézust, úgy  hallgatja őt, hogy 
közben nem azzal foglalatoskodik túlzottan,, 
hogy mit tegyen, mit mondjon, mit adjon. Mert 

„csak egy a szükséges”. 

Tehát, a SZERETET kétféle módja tűnik 

fel:

1. AZ ISTEN IRÁNTI SZERETET:

odafigyelni az Ő szavára

2. A FELEBARÁT IRÁNTI 

SZERETET:

a másikat szolgálni

Jól használhatom az 
időmet. 

Szia! Olvastad a történetet, ahol ez a 
mondat található?

Mária leül Jézus lábához, és hallgatja 
Őt, Márta pedig sürög-forog, 
serénykedik körülötte, hogy 

kiszolgálja.

teens4unity@fokolare.hu

Ago Spolti adaptációja: 

Az élet igéje – L. Magri
A Gyerekek az Egységért központ gondozásában


