
A PÁRBESZÉD BAJNOKAI

A BÉKE ÉPÍTŐI

A dialógust a következőképpen folytatjuk:

 Mindenekelőtt azonos szintre helyezkedünk a 
beszélgetőtársunkkal, bárki legyen is az. 
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 Aztán meghallgatjuk őt, teljes űrt 
teremtve magunkban…

 Ily módon magunkba fogadjuk a 
másikat, és megértjük őt…

 Mivel szeretettel hallgattuk meg, ő is kedvet 
kap ahhoz, hogy meghallgassa, amit mi 
mondunk”. Chiara Lubich

Amikor a hatalom erejéről van szó, hajlamosak vagyunk 
olyan erőre gondolni, amely gyakran elnyomással, emberek 
és népek közötti harccal párosul. Isten igéje azonban 
feltárja előttünk, hogy az igazi erő a szeretet, ahogy azt 
Jézusban láthatjuk. 

Jézus egészen a halálig élte végig az emberlét 
tapasztalatát, hogy szabadulást hozzon, és 
elvezessen az Atyával való találkozásra.

„Jobbodat, Uram, megdicsőíti ereje” (Kiv15,6)

Ha önmagunkra tekintünk, őszintén be kell 
ismernünk a korlátainkat.

De épp ebben tapasztalhatjuk meg Isten 
szeretetét.

Ő gyermekeinek, minden embernek a boldogulását 
akarja, és kész erejével segítségére lenni azoknak, 
akik sorsukat szelíden leteszik a kezébe, hogy 
előmozdítsák a béke, a közjó és a testvériség 
ügyét.
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Jézusnak köszönhetően megmutatkozott Isten 
szeretetének ereje az emberek iránt.

Szeretet az emberiség iránt.

Vágd ki, hajtsd össze és egy praktikus Ige-kártya lesz belőle, mely elkísér téged a hónap folyamán.
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