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„Őrizd meg a rád bízott 
kincset a Szentlélek erejével, 

aki bennünk lakik.”
(2 Tm 1,14)

Egy másik mérhetetlen 
kincs, amit Jézustól 
kapunk, az igéje: Isten 
Igéje.

Ilyen hatalmas ajándék 
nagy felelősséget ró 
ránk.
Isten azért adta 
nekünk Igéjét, hogy 
gyümölcsöztessük. 

”Minden embernek 
küldetése van”

2019 októberére a 
Katolikus Egyház 

„rendkívüli missziós 
hónapot” hirdetett. 

Ez számunkra is 
lehetőséget kínál, 

hogy újra tudatosan 
törekedjünk 

tanúságot tenni a 
hitünkről. 

Szívünket az 
evangéliumi 

szeretet nyissa 
tágasra, ami 
befogadásra, 

találkozásra és 
párbeszédre vezet.

Egyik reggel ezt olvastam az 
Életigében: „viseljük szívünkön 
mások nehézségeit”. Eszembe 
jutott ez az osztálytársam, és 
megértettem, hogy Jézus az 
Igéjén keresztül azt kéri, hogy 
változtassam meg a 
hozzáállásom.

Elkezdtem neki segíteni a 
tanulásban, különösen a 
természettudományos 
tárgyakban, mert azok 
jobban mentek.

Tapasztalatok
a Világból:

Egyik osztálytársam sokat 
szenvedett a zaklatások 
miatt.
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MIT TEGYÜNK?

Azért
élünk, hogy 

Ajándék legyünk 
Mindenki 
számára.

Bármelyik Életigét 
kezdjük élni, a hatásai 
ugyanazok lesznek: 
megváltoztatja az 
életünket,
érzékennyé teszi  a 
szívünket mások 
igényeire, 
arra indít, hogy 
készek legyünk 
segíteni 
testvéreinknek.

Nem lehet másképp: 
ha befogadjuk és éljük 
Jézus ajándékát, az Ő
Igéjét, akkor Jézus 
megszületik bennünk 
és hozzá hasonlóan 
fogunk cselekedni.

R. (Kongó)

Az erőszak mindennapos 
a városomban
és gyakran épp a 
gyengék szenvednek a 
tragikus 
következményeitől.

Ez azt jelentette, hogy ki kellett 
tennem magam az ő
bizalmatlanságának, de érdekes 
módon a következő hetekben a 
többiek viselkedése is 
megváltozott, és most egy rendes, 
összetartó csoport vagyunk. 
Ráadásul a társaimban is sok 
pozitívumot fedeztem fel.

A legfőbb „kincs” a Jézusba 
vetett hitünk:
Hisszük, hogy Ő
mindannyiunkat végtelen 
szeretettel szeret.

Mindenki a Szentlélek 
„temploma”, ez 
lehetővé teszi, hogy 
fölfedezze és 
megőrizze a rábízott 
„kincseket”, sőt 
gyarapítsa és mások 
szolgálatába állítsa.

Rossz volt látni, hogy szenved, de úgy tűnt nem tudok 
segíteni neki.

Az iskolában, ahova 
járok szintén 
gyakoriak az ilyen 
esetek.

bevonni az egész osztályt

A Gyerekek az Egységért
központ gondozásában
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