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„ Szeresd embertársadat, 

mint saját magadat. ”

Mt 22,39

T4U(Pakisztán)

Újra Pakisztánról hallunk híreket 
a tévében, egy súlyos árvíz 
kapcsán. Rawalpindibıl ezt írták 
a gyerek: „Próbálunk minden 
lehetséges dolgot megtenni, hogy 
könnyítsünk ezeknek az 
embereknek a szenvedésén. 
Közülünk néhányan a felnıttekkel 
együtt 381 keresztény és 
muzulmán családhoz juttattunk el 
segélycsomagokat. Mindenféle 
szükséges dolgot vittünk nekik 
(tejport, vödröket, lepedıket és 
törülközıket, fogkeféket, 
gyermekkönyveket stb.). Az 
emberek nagyon örültek 
ezeknek, és nagyon hálásak 
voltak. A nehézségek ellenére 
nem voltak letörve, megırizték a 
reményt. Nagyon szép 
tapasztalat volt nekünk:  
barátaink, akik velünk jöttek, 
boldogok voltak, hogy tehettek 
valamit ezekért az emberekért és 
megköszönték, hogy hívtuk ıket 
segíteni. Köszönet nektek 
gyerekek mindazokért, amit el 
tudtattok juttatni hozzánk, hogy 
ezekkel az adományokkal sok 
embert tudtunk szeretni.”

www.teens4unity.net

A zsidó tanítók szerint a 
felebarát szeretete az Isten 
iránti szeretetbıl fakad. Jézus 
megerısíti ezt, és hozzáfőzi, 
hogy a felebaráti szeretet 
parancsa hasonló az elsı, a 
legfıbb parancshoz, vagyis 
hogy szeressük Istent.
A szeretet a minden. Ahhoz 
azonban, hogy jól élhessük, 
ismernünk kell a tulajdonságait, 
ahogy az evangélium és a 
Szentírás elénk tárja.

Az igazi szeretet:
> Jézust látja minden felebarátban;
> barátját és ellenségét is szereti:
jót tesz vele, imádkozik érte.

Jézus azt is akarja, hogy a szeretet, 
amit a földre hozott, kölcsönössé
váljék; hogy az emberek szeressék 
egymást.
az igazi szeretet úgy szereti a másikat, 
mint saját magát: szenvedni a 
szenvedıvel, és örülni az 
örvendezıvel; kész a másik terheit 
hordozni, és képes eggyé válni azzal, 
akit szeret.

Jézus, aki mindenkiért meghalt, és 
mindenkit szeretett, elıször is arra 
tanít minket, hogy az igazi szeretet 
mindenkire irányul. Az igazi szeretet, 
amit Jézus kér, nem tőri, hogy 
különbséget tegyünk az emberek 
között: számára nem létezik 
rokonszenves vagy ellenszenves, 
szép vagy csúnya, felnıtt vagy 
gyerek. 
Ez a szeretet mindenkit szeret.

Ez a hónap jó alkalom 
lesz hát arra, hogy 
nagyító alá vegyük 
szeretetünket a felebarát 
iránt, akinek oly sok arca 
van: hol szomszédunk-
ban vagy iskolatársunk-
ban, hol barátunkban 
ismerhetünk rá. De 
felebarátunk egy-egy 
arcát fedezhetjük fel a 
háborúban élı
emberekben, a 
természeti katasztrófa 
sújtotta területek 
lakosaiban, értesülünk az 
ı szenvedéseikrıl is a 
televízióból.

Gyerekek az egységért 

a pakisztáni 

árvízkárosultak 

megsegítéséért.
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Az igazi szeretet másik jellemzıje, 
hogy elsıként szeret. Nem várja, 
hogy szeressék: 
Az igazi szeretet kezdeményez.

Vegyük nagyító alá…
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Történt egyszer,

hogy…
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Írd le te is a tapasztalataidat ide:


