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Kedves Fiatalok az Egyesült Világért! 

 

Tudom, hogy várjátok üzenetemet az Egyesült Világ Hetére. Miben segíthetek, 
hogy megvalósítsátok a célkitűzéseket? Beszélhetnék-e nektek másról, 
választhatnék-e jobb témát a célotoknál, az egyesült világ eszményénél? 

(…) Ti egyesült világot szeretnétek, és ezért dolgoztok.  

Mit is csináltok? Olyan akciókat, melyek kitűzött céljaitokhoz képest talán 
aránytalanul kicsinek tűnnek, még akkor is, ha éppen a célkitűzés miatt jelentősek. 
Talán pár év múlva lesz, aki közületek felnőttként dolgozhat majd közvetlenül is 
olyan szervezetben, ami hozzájárul az egyesült világhoz.  

Bár ez is nagyon fontos, azt hiszem, mégsem az ilyen lehetőségek fognak 
döntően hozzájárulni az egyesült világhoz.  

Sokkal inkább az, ha ennek a világnak lelket tudunk adni az egység felé 
vezető úton. Lelket: és ez a lélek a Szeretet. Mindazokban az országokban, ahol 
éltek a szeretet forradalmát kell kirobbantanotok.  

Manapság nem elég jótékony vagy szociális tevékenységet folytatni, még 
akkor sem, ha rajtuk keresztül is szeretetből adunk. A mai korban szeretetté kell 
válnunk, vagyis együtt érezve a másikkal élnünk kell a másikért, a többiekért, és az 
egységre kell törekednünk a mi tüzes lelkiségünk szerint. Ez a tűz sok helyen 
fellobbant már a földön, épp a ti munkátok fogható eredményeként is. (…) 

Tehát olyan kapcsolatokat kell felépítenünk az egységben, melyek a 
szeretetben gyökereznek.  

Ezt a szeretetet legelőször magatok között kell élnetek, és azután valósítsátok 
meg sok-sok emberrel, amerre csak jártok. Például a hazátokban azok között, akik 
irányítanak, és az intézményekben, a világ kis vagy nagy szervezeteiben, mindenütt. 
Így valóban meg fog valósulni azok szándéka, akik létrehozták, és tényleg az 
egyesült világért fognak dolgozni. 

Bátorság tehát Fiatalok az Egyesült Világért! Kövessétek a Föld legelbűvölőbb 
és legragyogóbb ideálját! Nem vagytok egyedül! 

 És ezt jól tudjátok ti, akik a keresztény névnek örvendtek, mert ha így tesztek 
Krisztus köztetek van! 

És tudjátok ti is mindnyájan más hitűek és más meggyőződésűek, hogy 
egységben az erő. 

Akkor hát előre! Kezdjétek el, vagy folytassátok a rátok jellemző lelkesedéssel 
és határozottsággal, amiben nem szűkölködtök!  

Én, és mi, mindannyian veletek vagyunk a végső győzelemért... amikor Isten 
akarja. 

De ki fog aratni, ha nincs, aki vessen? Rátok vár a feladat a történelem jelen 
pillanatában, amikor az is látszik, hogy nincs olyan messze a cél, amelyért éltek! 
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