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

AZ ÉLET TÖRVÉNYE
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Ez Jézus küldetése:
tűzbe borítani a földet,  

nekünk adni a megújító 
és megtisztító erejű 

Szentlelket.

Jézus nekünk adja  
a Szentlelket, Aki kiárasztja 
bennünk a szeretetet.
Azt a szeretetet, amelynek 
mindig lángolnia kell  
a szívünkben.

Mi jellemző erre  
a szeretetre?

Nem behatárolt...
hanem egyetemes,  
mint a Mennyei Atyáé,  
aki esőt  és napfényt ad 
mindenkinek, jóknak és 
gonoszoknak egyaránt.
Olyan szeretet, mely mindig 
kezdeményez,
elsőként szeret,
nem vár el semmit másoktól.
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TETTEKBEN

Ha körülnézel, felfedezel 
szegény és magányos 
embereket.

Magányos öregek,
fiatalok, akik erőszak 
áldozatai...

Talán éppen  
a közeledben laknak, 
ugyanabban a háztömbben 
vagy negyedben.

Jézus ott van elrejtve 
mindegyikükben és 
szeretetet, segítséget, 
felemelést kér.

VERSENYEZZETEK  
a barátaiddal: melyikőtök 
lesz ELSŐ abban, hogy 
minél többet szeret az ilyen 
segítségre szoruló testvéreink 
közül.
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Péter (Hollandia)

 Konkrét 
 szeretet
Az újságokat hordtam biciklivel, 
nagyon sűrű köd volt aznap.
Éppen csak nekivágtam  
az útnak, amikor észrevettem 
egy embert, aki pánikolva 
mutogatta:
„Nem találom az új 
munkahelyemet!”

Külföldi.
Megállok és megkérdem:
„Hova kellene mennie?”
A férfi elővesz a zsebéből  
egy kis könyvet, amibe 
feljegyezte a címet.
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A város másik oldalán volt, 
az ipari negyedben: még 
normális körülmények között  
is nehéz odajutni, a köddel 
pedig valóban lehetetlen.

Elképzeltem, hogyan 
érezném magam,  
ha meg kellene jelennem 
az új munkahelyen úgy,  
hogy már az első 
nap elkések. Tehát 
azt mondtam neki: 
„Kövessen!”

Sok magyarázat helyett 
elvezettem az ipari negyedbe.
Az úr nagyon hálás volt, 
képzelhetitek!

Aztán siettem vissza, mert  
az újságokat ki kell hordani 
reggel hét előtt.

Eddig sohasem 
tapasztalt ÖRÖM  
volt bennem.
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Ez a szeretet eggyé válik
mindenkivel: együtt  
szenved, együtt örül, együtt 
aggódik, együtt remél a 
többiekkel.

Ha kell, konkrét tettekben
nyílvánul meg.

Olyan szeretet, amely
Krisztust szereti
a testvérben.

Olyan szeretet, amely
meg akarja valósítani
a kölcsönös szeretetet
a többiekkel.

A szeretet olyan, 
mint a tűz, 
tehát mindig 
égnie kell.

Hogy így legyen,
valamit mindig 
el kell égetni:
az énünket.

A lángoló tűz, 
bármennyire 
kicsiny, ha van ami 
táplálja, hatalmas 
tűzvésszé válhat.
A szeretet, a béke, 
az egyetemes 
testvériség 
tűzvészévé, amit 
Jézus hozott a 
földre.

http://www.teens4unity.hu

