
 

„Ugyanígy a ti világosságotok is 
világítson az embereknek, 

hogy jótetteiteket látva dicsıítsék 
mennyei Atyátokat.” 

(Mt 5,16) 
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Vegyük nagyító alá… 

Írd le te is a tapasztalataidat itt: 

Az ısegyház nagy 
jelentıséget tulajdonított 
Jézus e szavainak. 
Különösen a nehéz 
helyzetekben, amikor a 
keresztényeket 
megrágalmazták, az 
egyház arra biztatta tagjait, 
hogy ne erıszakkal 
válaszoljanak, hanem a 
magatartásukkal cáfolják 
meg az ellenük felhozott 
vádakat. 

Az evangélista valójában 
nemcsak a szeretet egyes 
tetteire gondol  
(mint például a rabok 
meglátogatása, a ruhátlanok 
felöltöztetése, vagy az 
irgalmasság többi 
cselekedeteinek alkalmazása a 
kor igényei szerint), 
hanem arra, hogy a keresztény 
egész életével oly mértékben 
igazodjon Isten akaratához, 
hogy így az élete egyetlen 
nagy jótetté váljon. 

Láttuk, hogy az újságokban szinte csak 
negatív hírek jelennek meg, az az ötletünk 
támadt, hogy kantonunkban egy felhívást
küldjünk a sajtóorgánumok számára: 
 Legyen egy nap a pozitív híreknek 
dedikálva, hogy a címlapokon látható 
legyen mind az a szép is, ami van.  
Két iskola 376 diákja írta alá a tanárokkal 
együtt azt a levelet, amelyben elmagya-
ráztuk, hogy ha helyet adunk a pozitív 
híreknek is, akkor visszatér az emberek
reménye, hogy létezhet egy jobb világ, és 
növelné kedvüket és az optimizmust, hogy 
a közjóért dolgozzanak. 
Sok újság helyt adott ennek a kezdemé-
nyezésnek. Egy újságíró ezt írta: „Egy 
nap hír lesz az, hogy sok millió ember 
mosolyog, célokat ér el, segít másokat 
az életben”.  
Egy másik újságíró így írt: „A pozitív 
hírek olyan emberektıl indulnak, mint ti, 
akik hisznek abban, hogy a jó mindig 
gyız, még akkor is, ha nem csap zajt”.  
Az egyik igazgató meghívott minket arra, 
hogy olvassuk el az újságjukat és juttassuk
el neki a véleményeinket és meg-
állapításainkat. Az újság minden évben 
egy meghatározott napon egy oldalt fog
dedikálni a mi javaslatainknak. 
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AZ İ 
JELENLÉTÉNEK 
JELE 

Ha az egyes hívık 
jócselekedeteinek ez a 
szerepe, akkor a világban 
élı keresztény 
közösségnek is ugyanilyen 
sajátos szerepe van: az 
életével kell megmutatnia 
Isten jelenlétét, amely ott 
tapasztalható, ahol ketten 
vagy hárman egyek az İ 
nevében, ahogy Jézus az 
idık végezetéig megígérte 
egyházának. 

A világban ma is 
a keresztények 
élete az a fény, 

amely képes 
elvezetni az 
embereket 
Istenhez. 


