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Ha kivágod és összehajtod, egy hasznos könyvjelzőt kapsz.

9

Az iskolaév

végén, a mi iskolánkban
az osztályok legjobb
tanulói ösztöndíjat
kapnak.

Ebben az évben én
lettem a legjobb tanuló
az osztályból, s így
nekem járt az ösztöndíj.

Az egyik
osztálytársam, aki
nálam szegényebb
volt, csak második
lett.
Mivel nem ő kapta
az ösztöndíjat, a
következő évben
abba kellett volna
hagynia a tanulást,
mert nem volt elég
pénze az iskolára.

Ahogy a sivatag
kivirágzik egy bőséges
eső után, így
a keresztség által
bennük elvetett maguk
is csak akkor szökkenek
szárba, ha Isten Igéje
öntözi őket.

Amikor be kellett
iratkoznom a következő
iskolaévre, édesapám a
Gondviselésből kapott
egy összeget, az én
iskoláztatásomra.
Nagy öröm és béke
töltött el, mert biztos
voltam benne, hogy
Isten akaratát tettem,
ami mindig az, hogy
szeressünk.

Minden szeretet tett a
felebarát felé egy korty
ebből a vízből.
Igen, mert ez az élő és
különleges víz, akkor fakad
fel a szívünkben, amikor
szeretettel fordulunk
mások felé.
Egy forrás ez , Isten
forrása, mely olyan
mértékben ad vizet,
amennyire mások szomját
sikerül enyhítenünk kisebb
és nagyobb szeretet
tetteinkkel.

Nyissuk meg a
szívünket a
szeretetnek és
forduljunk mindenki
felé. Hogyan?
Figyeljük a nap
eseményeit, melyek
velünk történnek és
kérdezzük meg:
mit tenne Jézus a mi
helyünkben?

Hogy ne szomjazzunk
tehát, ebból az élő vízből
kell ajándékoznunk, melyet
belőle merítünk, aki ott él
a szívünk mélyén.

Néha elég egy szó, egy
mosoly, egy egyszerű
jele az együttérzésnek,
hogy újra érezzük a
teljességet, az
elégedettséget, és
mélyből fakadó örömöt.

Minden pillanatban,
amikor megpróbáljuk az
evangéliumot élni, egy
cseppet iszunk ebből az
élő vízből

És ha továbbra is
adunk, ez a forrás, az
élet és a béke forrása,
egyre bőségesebb vizet
fog adni, és soha nem
szárad ki.

Készítsünk kérdőjeleket
és helyezzük el oda, ahol
gyakran megfordulunk:
a házunkban, a
számítógépre, a biciklire,
egy könyvre…,
Segíteni fog, hogy
emlékezzünk a feladatra,
melyet szeretnénk
felvállalni.

www.teens4unity.net

