A JOC lelkisége
A JOC lelkisége a Revisio Vitaeben fejeződik ki.
(a Láss – Ítélj – Cselekedj módszerben.)
• Amely életúttá,
• életstílussá,
• és folyamatos meghívássá válik az
elkötelezettségre és a mindennapi életben való
felelősségvállalásban, részvételben.
A Revisio Vitae lelkisége felül emel bennünket a saját egyéni céljainkon és a
világi apostolkodás alapkövévé válik.
Ez az apostolkodás határozza meg a JOC lelkiségét.
“Ha valaki szeret engem, megtartja szavaimat. Atyám is
szeretni fogja őt, hozzá megyünk és lakóhelyet veszünk nála.”
(Jn, 14,23)

ATYA
A minőségi
jelenlét

FIÚ
Találkozás
Istennel

SZENTLÉLEK
Tevékeny
részvétel

LÁSS : elfogadás és megértés
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A LÁSS fejleszti a látásmódot
- segít elfogadni a valóságot olyannak amilyen
- arra hív, hogy az emberi személyiséget Isten
képmásaként szemléljük
- arra ösztönöz, hogy az életünkben bekövetkezett
eseményeket és tapasztalatokat megértsük, különösen
azokat, amelyek nem sokat jelentenek a világ szemében
- megadja a lehetőséget, hogy megosszuk a
tapasztalatokat
- rávezet minket arra, hogy mások életét tiszteljük és
értékeljük
A tapasztalat/valóság igazsága

Lk 15,12
“Apám! Add ki nekem az
örökség rám eső részét!
Erre szétosztotta közöttük
vagyonát”
Lk 15,20
“Apja már messziről
meglátta és megesett rajta
a szíve. Eléje sietett, a
nyakába borult és
megcsókolta.”

ATYA
Minőségi
jelenlét

Lk 10,33
“Egy szamariainak is
arra vitt az útja.
Odament, és amikor
meglátta,
megkönyörült rajta.”

Élettér és a befogadás ajándéka
A JOC kísérő meg van hívva arra ..., hogy az Atyával együtt…

Haladjon együtt és találkozzon a fiatalokkal – jelen legyen
számukra – együttérezzen velük
Meghallgassa őket: türelemmel - figyelemmel
Megfigyelje őket: tényszerűen – szeretettel – tisztelettel
Mélyre lásson, a felszín alá

ÍTÉLJ: a szeretet tanulása

Hasonló a
mennyek
országa a
szántóföldben
elrejtett
kincshez ...

Az „ÍTÉLJ” megtanítja megkülönböztetni a jót a rossztól
- segít megkülönböztetni Isten országának jeleit a pusztulás, az
ellentmondás jeleitől
- helyet és lehetőséget biztosít arra, hogy meghallgassuk Isten
üzenetét, feltárva a Názáreti Jézust, Isten szavát
- megérteti velünk, hogy Istennek van terve a világgal és a fiatalokkal
- lehetőséget biztosít arra, hogy személyesen találkozzunk Istennel
- képessé tesz arra, hogy Isten gyermekeiként újra felfedezzük
méltóságunkat
A hit igazsága

Lk 15,21-22
Apám! Vétkeztem az ég ellen
és teellened; már nem vagyok
méltó arra, hogy fiadnak
nevezz…
„Hozzátok hamar a
legdrágább ruhát, és adjátok
rá, huzatok gyűrűt az ujjára
és sarut a lábára!”
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Lk 10,34
“Odament hozzá, olajat és
bort öntött a sebeire és
bekötözte, magát az embert
pedig felültette teherhordó
állatára, elvitte egy fogadóba
és ápolta.

A barátság ajándéka és találkozás az élő Jézussal.
A JOC kísérő arra hivatott …… a Fiúval, hogy a fiatalok...

- az életük igazi értékét megtalálják
-

lehetőségekhez mérten találkozzanak Jézus Krisztussal
- megismerjék Jézus útját együtt a fiatalokkal
- együtt értékeljék Jézus szavait
- kísérést kapjanak
- hogy mélyebben megismerjék Jézus személyiségét
- hogy kialakítsák a Jézussal való barátságot
- a megtérésben
- a hálaadásban

CSELEKEDJ: merni változni és átalakulni

“Hasonlít a
mennyek
országa a
mustármaghoz”
.

A „Cselekedj” rész a cselekvés módjaiban való
fejlődést segíti
- segít a Jézussal való találkozásra válaszolni
- arra buzdít, hogy a fiatalok felelősséget vállaljanak
Istennek az életükről és a fiatal munkások életéről
alkotott tervében
- megadja nekik a lehetőséget arra, hogy a Szentlélek
aktív munkatársai legyenek
- meghívja őket arra, hogy átalakítsák életüket és
környezetüket
- lehetővé teszi a közösség (Mozgalom) építését
A módszer - pasztorális válasz igazsága.

Lk 15,24
„mert ez a fiam
meghalt és föltámadt,
elveszett és
megtaláltatott”. Aztán
elkezdtek vigadozni.

SZENTLÉLEK

Lk 10,37
„Menj, és te is
hasonlóképpen
cselekedjél!"

A tevékeny
részvétel

Az élet ajándéka: mint a konkrét cselekvésben megvalósuló világi
apostolkodás.
A JOC kísérő meg van hívva ……. a Szentlélekben ….
Arra, hogy tanúságot tegyen hitéről
megünnepelje a kis győzelmeket
megértse a laikus elkötelezettséget
bemutassa a fiatalok számára:
a prófétai mivoltot: igazságról való tanúságtétel
az általános papságot: szolgálat felajánlása
a király mivoltot: méltóságban és felelősségben való
élet
- hogy támogassa a JOC vezetők életét, akik Krisztushoz hasonló
szívvel próbálják élni mindennapjaikat.

A JOC lelkisége
• életút
• életstílus
• folyamatos meghívás
az elköteleződésre és a mindennapokban való részvételre.
Ha valaki szeret engem, megtartja szavaimat. Atyám is
szeretni fogja őt, hozzá megyünk és lakóhelyet veszünk nála.”
(Jn, 14,23)
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