
„Akiket 
Isten Lelke
vezérel, 
azok Isten 
fiai.”

(Róm 8,14)

Életige

Tudjuk jól, ahhoz, hogy a 
Szentlélek működjék, a mi 
részünkre is szükség van. 
Pál ezt az igét írva 
elsősorban arra gondolt, 
ami Krisztus követőinek a 
kötelessége: önmagunk 
megtagadására, 
harcunkra az egoizmus 
legkülönfélébb formái 
ellen.

Egyre jobban tudatosítanunk kell a 
Szentlélek jelenlétét magunkban: 
végtelen kincset hordozunk , de 
ennek nem vagyunk eléggé
tudatában. Rendkívüli gazdagság 
birtokában vagyunk, de ez többnyire 
kihasználatlan marad.

Hogy meghalljuk és kövessük is az Ő
hangját, tudnunk kell nemet mondani 
mindarra, ami Isten akarata ellen van, 
és igent mondani az ŐŐŐŐ akaratára . 
Nemet mondani a kísértésekre, 
határozottan ellenállva a rossz 
sugallatoknak; igent azokra a 
feladatokra, amelyeket Isten bízott 
ránk, igent a szeretetre minden 
felebarátunk iránt, igent a 
megpróbáltatásokra és nehézségekre, 
amelyekkel szembetalálkozunk…

Történt egyszer, hogy…
Jorge – Venezuela
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Sokszor nincs elég id őőőőnk. Szeretnénk 
időt nyerni? Számoljunk csak!
Egy nap hány órát töltesz a
TV előtt: …… Az Interneten: ……

Add össze és szorozd meg 365-tel, és 
oszd el 24-gyel.  Az eredmény: ……. 
Ennyi 24 órás nap áll a rendelkezésünkre! 
Miért ne használnánk fel ebből egy kicsit 
arra, hogy örömet szerezzünk a 
körülöttünk lévőknek? Utána még több 
örömöt találnánk magunkban is!

VÉGTELEN
KINCSET 
HORDOZUNK

Ha szabadabban 
hagyjuk
szívünkben a 
Szentlelket , 
Ő egyre 
bőőőőségesebben 
tud elárasztani 
ajándékaival ,
és tud vezetni  
majd az élet 
útjain.

Melyek a Szentlélek 
ajándékai?
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özpont gondozásában

www.teens4unity.net

Vegyük nagyító alá…

az önző énünkre 
kimondott minden egyes 
„nem” új fénynek, új 
békének és örömnek, 
szeretetnek és benső
szabadságnak a forrása:
a Lélekre kinyitott kapu.

Hogyan éljük hát ezt az igét?

Tiltakozni lehet, de van alternatíva
Egy nap a tanórák után észrevettem, 
hogy az osztálytársaim egy 
erőszakos  tiltakozó megmozdulást 
szerveznek, amelyben autókat 
akartak felgyújtani és köveket 
dobálni. Persze rögtön észrevettem, 
hogy ez a magatartás nincs 
összhangban az életfelfogásommal. 
Azt javasoltam az osztálytársaimnak, 
hogy írjanak egy levelet az iskola 
igazgatóságának, amelyben leírjuk 
ugyanazokat a kéréseinket, amit az 
erőszakos formában szerettek volna 
elérni. Közülük néhányan velünk 
jöttek, hogy átadjuk az igazgatónak a 
levelet.
Nagyon örültem, hogy végül nem 
az erőőőőszakos utat választották, 
hanem azt, ami megfelel Isten 
akaratának.
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Szerintetek melyek az 

önzés leggyakoribb formái?

?


