Cristos anesti! * Alitos anesti! (görög) *** Krisztus feltámadt! * Valóban feltámadt!
Slámá álokhun! * Lo Tedhal! (arám) *** Béke Veletek! * Ne féljetek!
BÉKESSÉG a jó akaratú embereknek! A sötétség megöli a BÉKÉT ..., és a Béke Fejedelme újra Életre kel és
azt mondja: NE FÉLJETEK!
Erről meg volt győződve Szent Teréz anya és életével
ezt üzente - a hindu vallási kultúra közepén, ahol a
"karmájukra" hagyott emberek magukra maradtak haldokolni az út szélén: Nem léphetek keresztül rajtuk, mert a
Jó Pásztor sem lépne át rajtuk, magukra hagyva őket ...
Szent Teréz anya örökérvényű gondolataiból is összegyűjtöttünk néhányat, amelyek visszatükrözik a tisztalelkű szerzetesnő csodás személyiségét:
1. Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a
veled való találkozás után, mint előtte.
2. Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy
szeretettel.
3. A béke egy mosollyal kezdődik.
4. A kedves szavak rövidek, könnyen kiejthetőek, de
visszhangjuk valóban végtelen.
5. Mai világunk betegsége nem a lepra vagy a tuberkulózis,
hanem sokkal inkább az az érzés, hogy senkinek sem kellünk,
senki sem törődik velünk, és hogy mindenki által elhagyatottak vagyunk.
6. A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést és reménytelenséget egyedül a szeretet
képes gyógyítani. Sokan vannak a világban, akik egy darabka
kenyérre éheznek, de még többen olyanok, akik egy kis szeretetre.
7. Mindannyiunknak egy élete van! Miért nehezítjük meg egymásnak?
8. Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.
9. Mosolyogjatok egymásra, férjetekre, feleségetekre, gyermekeitekre, válogatás nélkül minden embertársatokra - s ez segít
majd, hogy kibontakoztassátok egymás iránt való szereteteteket.
10. Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy mekkora szeretetet fektetünk az adásba.
11. Ráleltem egy paradoxonra: ha addig szeretsz, hogy az már
fáj, akkor nem marad fájdalom, csak szeretet.
12. A szeretet olyan gyümölcs, aminek mindig szezonja van,
és mindenki számára megszerezhető.

13. Az embereknek szükségük van segítségre, de ha segítesz,
támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid
csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a
világnak, amid csak van.
—————————————————————————
Non abbiate paura! * Ne féljetek!
Cristo sa cosa è dentro l'uomo.
Krisztus tudja mi lakozik az emberben.
Solo Lui lo sa! * Egyedül Ő tudja!

Midőn leszállottál a halálhoz, halhatatlan élet,
akkor megtörted a poklot istenséged fényével;
s midőn a holtakat is a mélységből feltámasztottad,
minden mennyei erők örvendezve kiálták:
Életadó Krisztus Istenünk, dicsőség néked!

Szent II. János Pál pápa,
ő is tudta ezt: http://ichtys.hu/papa/
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