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A Gyerekek az Egységért Központ 

gondozásában 

„Szeresd 
felebarátodat, 

mint saját 
magadat” 

(Mt 22,39) 

Az Evangélium világosan 
megmondja, hogy minden 
ember – legyen az férfi vagy 
nő, barát vagy ellenség – 
a felebarátunk, akit 
tisztelünk, becsülnünk 
és méltányolnunk kell. 

Az embertárs iránti 
szeretet egyetemes és 

személyes egyszerre. 
Átöleli az egész 

emberiséget, ugyanakkor 
konkrét: afelé nyilvánul 

meg, 

AKI MELLETTÜNK VAN. 
De ki adhat nekünk olyan nagy 

szívet, ki támaszthat bennünk 
akkora jó szándékot,  hogy 

közelinek – felebarátainknak – 
érezzük azokat is, akik nagyon 

távol állnak tőlünk? Ki az, aki segít 
legyőzni önszeretetünket , hogy 
képesek legyünk saját maunkat 

látni a másikban? 

EZ ISTEN AJÁNDÉKA, SŐT 

MAGÁNAK ISTENNEK A 

SZERETETE, MELY „A NEKÜNK 

AJÁNDÉKOZOTT 

SZENTLÉLEKKEL KIÁRADT A 

SZÍVÜNKBE”. 
Tehát nem egy hétköznapi 

szeretetről, nem egyszerű 

barátságról, vagy pusztán 

emberszeretetről van szó, 

hanem arról a szeretetről, mely a 

keresztségkor áradt ki a 

szívünkbe: magának Istennek, a 

Szentháromságnak az életét 

alkotó szeretetről, melyben mi is 

részesedhetünk. 

AZ IGAZI SZERETET 
ELSŐKÉNT SZERET, 
NEM VÁRJA, HOGY 

SZERESSÉK, 
HANEM 

KEZDEMÉNYEZ. 

TAPASZTALATOK A VILÁGBÓL 

Nemrég új iskolába kerültem, 
ami nem volt könnyű. Van egy 
kis fizikai hibám és rosszul 
esik, ha valaki nevet rajtam. 
Egy osztálytárs tudta ezt, 
mégis rajzolt rólam egy 
karikatúrát, lefénymásolta és 
körbeadta az egész iskolában. 
Legszívesebben megvertem 
volna, de emlékezve arra, 
hogy Jézus megbocsátásra hív 
minket, megértem hogy nem 
lehetek erőszakos. Mégis,  
nem volt könnyű elsőként 
szeretnem őt. 
 

Másnap megkerestem és 
nyugodtan beszéltem vele.  
Megkértem, hogy segítsen 
egy házi feladatban. 
Bizalmatlan volt, de megtette, 
aztán azért megkérdezte, 
hogy miért nem vertem meg. 
Elmagyaráztam, hogy Jézust 
próbálom látni mindenkiben, 
tudván, hogy mindannyian 
hibázhatunk. 
Meglepődve kérdezte, hogy 
hol tanultam ezt, és ez 
alkalmat adott arra, hogy 
beszéljek neki a Gyerekek az 
egységért csoportról. 
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