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„A test lámpása a szem. 
Ha a szemed tiszta, az 
egész tested világos.”  

(Lk 11,34) 

 

Ahány felebarátoddal csak 
találkozol a nap folyamán, 
reggeltıl estig, 
mindegyikben Jézust lásd! 

Ha tekinteted egyszer ő, 
akkor Isten néz rajta 
keresztül. Isten pedig 
Szeretet, és a szeretet 
eggyé akar tenni. 

Hányan vannak olyanok, akik 
azért néznek az emberekre és a 
dolgokra, hogy birtokolják ıket!  

Tekintetük önzés vagy irigység. 
Vagy önmagukba néznek, hogy 
birtokolják saját magukat, és 
tekintetük fénytelen, mert 
unottságot és zavart tükröz. 

A lélek szeretet , mivel Isten 
képmása. A magába forduló 
szeretet pedig olyan, mint a láng, 
mely elalszik, hogyha nem 
táplálják. 

Nézz kívül önmagadon!  Ne 
magadba, ne a dolgokra, ne a 
teremtményekre, hanem a rajtad 
kívül lev ı Istenre nézz, hogy 
egyesülhess Vele! 

Hogyan?  

Nézz minden testvérre szeretettel! 
Szeretni pedig annyit jelent, mint 
ajándékozni. De az ajándék 
viszonzásra ösztönöz, és téged is 
szeretni fognak. 

A szeretet tehát azt jelenti, hogy 
szeretünk, és bennünket is 
szeretnek. 

Nézz tehát minden testvérre úgy, 
hogy ajándékozod magad neki! 
Ezzel Jézusnak ajándékozod 
magad, és ı is ajándékozni fogja 
magát neked. Ez a szeretet 
törvénye: „Adjatok és adnak majd 
nektek is.” (Lk 6,38) 

Légy testvéred szolgálatára! Ezzel 
Istent szolgálod, testvéred pedig 
hozzád fog jönni, és szeretni 
fog téged. 

Mikor a „Gyerekek az 

Önmagadban ekkor már a 
Szeretetet, a benned él ı Istent 
találod. 

A benned lév ı Szeretet 
pedig kilép, hogy újabb 
testvéreket szeressen . Mivel 
egyszerő a tekintete, önmagát 
találja meg bennük. 

Körülötted is növekedni fog a 
közösség, mint Jézus körül: 
tizenketten, hetvenketten, 
majd több ezren lesznek… 

Az evangélium vonzza és 
magával ragadja ıket, mert 
lenyőgözı, mivel Szeretetbe 
öltözött Fény. 

Egységért” csoportunkkal elmentünk 
a városi kórházba meglátogatni a 
gyerekeket, az egyik nıvér az onko-
lógiára kért egy bohócnak öltözöttet, 
hogy egy kis örömet vigyen az ott 
kezelt gyerekeknek. Rögtön ajánlkoz-
tam. Ahogy beléptem, meg láttam a 
szenved ı gyerekeket . Erıs pillanat 
volt. Megértettem, hogy ennyi szen-
vedéshez képest az én problémáim 
mind könnyen fölülmúlhatók. Nagyon 
szerencsésnek éreztem magam, és 
megértettem, hogy sokat adhatok a  
körülöttem lév ıknek.  Játékot, kara-
mellás cukrot ajándékoztam a gyere-
keknek, akik gyönyörő mosollyal vála-
szoltak. Egyik apukánál megálltam, 
aki elmesélte a történetét. Mondta, 
hogy mennyire fontos volt, hogy egy 
kis vidámságot hoztam ide és megkö-
szönte ezt. Egyik lány elıször jött 
velünk, és amikor elhagytuk a korhá-
zat, megköszönte a meghívást és ezt 
mondta: „Nagyon megérintett, ami-
lyen szívvel teszitek ezeket a dol-
gokat! Ezután mindig hívjatok!” 
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