
 

„ Íme, én valami újat 
viszek végbe. ”  

Iz 43,18-19 

Így nyitottak 
maradunk arra, 

amit İ akar 
végbevinni 
bennünk és 

körülöttünk, és 
készek leszünk 
befogadni azt a 

kegyelmet, 
amit minden 

pillanatunkhoz 
meg akar adni. 

Mikor elmondtam ezt a 
barátaimnak , nem 

késlekedtek. Rögtön 
elhatároztuk, hogy 

odamegyünk hozzá és 
bemutatkoztunk. 

Mindannyiunk nagy 
meglepetésére a fiú 
nagyon jól játszott. 

 

Városunkban nagy 
százalékban élnek külföldiek. 

Egy alkalommal éppen 
barátaimmal labdáztam, 

amikor egy más népbıl jött fiú 
odajött hozzánk, és jelezte, 

hogy  ı is szeretne játszani. 
Rögtön megértettem , 

hogy a barátaim nem akarják 
bevenni a játékba, ugyanis 
folytatták a játékot, mintha 

észre se vették volna. 

„Új világ épít ıi” 

„ Ne gondoljatok a régi dolgokra, és 
az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én 
valami újat viszek végbe.”  

Isten megadja nekünk a 
lehetıséget arra, hogy 
mindig újra kezdjünk.  

Az élet így 
egyszer őbbé 
válik, 
könnyebb, 
tisztább, 
frissebb lesz.  

Hogyan éljük meg tehát ezt az igét? Úgy, 
hogy megpróbáljuk szeretettel 
megtenni napunk minden pillanatában 
azt, amit Isten kér t ılünk: a tanulást, a 
mosogatást, 

„Mindenkit el kell tudnunk 
fogadni. Figyeljünk arra, hogy 
ez a fiú ne legyen kizárva. Ki 
tudja, ha mi is az ı helyébe 

lennénk, mennyire szeretnénk, 
hogy befogadjanak minket.” 

gondoskodást a kistestvérrıl, 
az imádságot, a játékot és 
közben elvágunk minden 
mást , ami abban a pillanatban 
nem Isten akarata. 

ÉÉlleettiiggee  

Ne gondoljunk 
sóvárogva az elmúlt 
szép dolgokra, és ne 

keseregjünk 
hibáinkon! 

Éljünk így, és 
ajánljuk 
Istennek 
minden 

tettünket azzal, 
hogy kimondjuk 
Neki: „Érted!”  
Ha így teszünk, 

akkor Jézus 
maradandó 

mőveket hoz 
majd létre. 

Megújulnak 
kapcsolataink 
a családban, 
az iskolában, 
a munkahe-
lyen… 

De számomra ı egy olyan gyerek 
volt, akit jobban kell szeretni, mert ki 
tudhatja, mennyi bajon mehetett 
keresztül. Azt gondoltam, hogy ha az 
egyesült világ építéséért élek, akkor 
mindenkit kell szeretni. 
Elhatároztam, hogy elmondom 
barátaimnak szándékomat. 
 

A játék végén  üdvözölt 
minket és a tıle telhetı 
legjobb módon sikerült 

kifejeznie, hogy mennyire 
örült nekünk, és máskor is 

találkozna velünk. A 
következı hétre 
megbeszéltük a 

találkozást. Mindenki ott 
volt. 
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Kértem, 
hogy állítsuk 
meg a 
játékot, és 
ezt 
mondtam 
nekik: 
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