
Vágd ki, hajtsd össze, és lesz egy hasznos könyvjelződ!

AZ ÉLET TÖRVÉNYE
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Milyen tisztaságról 
van szó?

A szükséges lélekállapothoz 
arra, hogy Isten előtt 
lehessünk, a Vele való 
találkozást akadályozó dolgok 
(például a bűn) hiányáról.

Jézus szerint van egy 
eszköz arra, hogy 
tiszták legyünk: 
az Ő Igéje.
Jézus szavai nem olyanok, mint 
az emberi szavak.
Bennük jelen van Jézus, mint 
ahogyan – másik módon – jelen 
van az Oltáriszentségben.
Általuk Jézus lép be hozzánk.
Befogadva és tettekre váltva 
Jézus születik meg és növekszik a 
szívünkben.

Ha hagyjuk 
magunkban 
működni az Igét, 
minden függőségtől 
szabadok leszünk, 
tehát tiszták.

Hogyan éljük ezt a tisztaságot?
Tettekre váltva Isten Igéjét, 
táplálkozva belőle pillanatról 
pillanatra.

Ezen a módon 
eljuthatunk addig, 

hogy ugyanazok 
a gondolataink 

és érzéseink 
lehetnek, mint 

Jézusnak: hogy 
újra éljük Őt a 

világban; hogy 
megmutassuk a 

társadalomnak azt 
a tisztaságot, amit 
az Evangélium ad.

Ebben a hónapban, ha lehetséges 
(azaz, ha mások is osztoznak 
szándékainkban), váltsuk valóra 
különösen is azt az Igét, mely a 
kölcsönös szeretetet fejezi ki.

A kölcsönös szeretetben éljük az 
Igét megtisztító hatásával és Isten 
közelségével.

A kölcsönös szeretetben 
találja meg az 
egészséges környezetet 
és a képességet, hogy 
megvédje hiteles 
keresztény létét. www.teens4unity.hu

TETTEKBEN

Mióta nem találkozunk 
azokkal az emberekkel, 
akik a városunkban élik az 
Igét úgy, ahogyan mi is?

JÁTSSZUNK EGYET!

Menjünk és ismerkedjünk 
meg valakivel, aki úgy döntött, 
hogy életének alapja az Ige 
lesz.

Mely talentumainkat 
állíthatjuk mások 
szolgálatába?

Nézzünk körül, látunk-
e valakit, aki szenved, 
aki egyedül van...

Talán van valaki, akivel 
már egy ideje nem 
beszéltünk vita vagy 
ellentét miatt.
Teremtsük meg az 
alkalmat a kapcsolat 
újrakezdésére.
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Nem olyan régen átéltem egy 
időszakot, melyben hagytam, 
hogy magával ragadjon mindaz, 
amit a TV-ben láttam anélkül, 
hogy reagáltam volna, mintha 
egy rossz szokás ejtett volna 
rabságba.

Sokszor a filmek, amiket
néztem, tele voltak 
csúnya jelenetekkel.

Azt gondoltam, hogy azokban 
a képekben választ találhatok a 
kérdésekre és a kíváncsiságra, 
ami bennem volt, ezzel szemben 
mindennel kapcsolatban megnőtt 
a bizonytalanságom. Tudtam, 
hogy hibázom, de ugyanúgy 
folytattam.C
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Nem tanultam többé kellő 
figyelemmel, és romlott az
osztályzatom. Ennek következtében 
a szüleimmel való kapcsolatban 
is nőtt a feszültég.

Egy nap a többiekkel 
együtt olvasva az életigét, 
eszembe jutott, hogy csak 
a tiszta szívűek látják meg 
Istent.

Jézus kijelentése  
„Az Igazság szabddá 

tesz titeket” megértette 
velem, hogy ha szabad 

akarok lenni, ki kell 
kapcsolnom  

a TV-t.

Attól a pillanattól nem néztem 
többé ilyen filmeket.
Belül megkönnyebültem, mintha 
levettek volna rólam egy terhet.

Az egész múltamat 
Isten irgalmába 
helyeztem.
Nem tévézni:  
ez minden  
alkalommal lehetőség 
számomra arra,  
hogy szeressek,  
és ne csak  
saját magamra 
gondoljak.
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OTTHON:

L. Felipe
(Colombia)

Megtanultam

kikapcsolni

Az elszigetelt 

egyén 

képtelen  

ellenállni 

a világ 

ösztönzéseinek.

http://www.teens4unity.hu

