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Áldott az az ember, 
aki az Úrban bízik” 

(Jer 17,7)  
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Hogyan tapasztalhatnák meg 
barátaink is, hogy az igazi öröm 
az ajándékozásban van? Ebbıl 
indultunk ki, mikor meghirdettük 
az „Egy óra öröm ” címő akción-
kat. Az ötlet nagyon egyszerő: 
Egy óra örömet szerezni leg-
alább havonként egyszer. Azok-
kal kezdtük, akikrıl látszott, hogy 
szeretetre van szükségük. Ahol 
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Adaptálás a gen 3 központ 

gondozásában 

A legjobb, amit csak tehetünk , 
ha életünket annak a kezébe he-
lyezzük, akitıl ajándékba kaptuk. 
Történjék bármi, benne vakon 
megbízhatunk:  İ a Szeretet, és 
a javunkat akarja. 

AZ ÉLET IGÉJE 
ÁLLANDÓ KÖZÖSSÉGRE  

HÍV AZ ÚRRAL. 
„Áldott”, vagyis az öröm és az élet 
teljességét találja meg, aki Istenbe 
kapcsolódik, bizalommal telve, 
mert hisz az İ szeretetében. 
MEGOSZTHATJUK VELE  

ÖRÖMEINKET, 
FÁJDALMAINKAT, 

AGGODALMAINKAT, 
TERVEINKET. 

NEM VAGYUNK EGYEDÜL,  MÉG A 
LEGSÖTÉTEBB ÉS LEGNE HEZEBB 
PILLANATOKBAN SEM. TELJESEN 

RÁBÍZHATJUK MAGUNKAT. 

Ennek a bizalomnak külö n-
leges kifejez ıdése, amikor 
„kettesben” dolgozunk 
vele. 
Idınként annyira kínozhatnak 
aggodalmaink bizonyos hely-
zetek vagy adott személyek 
miatt, amikkel-akikkel nincs 
lehetıségünk személyesen 
törıdni, hogy képtelenek le-
szünk jól tenni azt, amit Isten 
kér tılünk a jelen pillanatban.  
Szeretnénk közel lenni 
szeretteinkhez, ott lenni a 
mellett, aki szenved, próbaté-
telen megy át vagy beteg. Azt 
kíván juk, hogy megoldódjanak 
a kusza helyzetek, sietnénk a 
háborúban szenved ı népek, a 
menekültek, az éhez ık meg-
segítésére…  
Tehetetlennek érezzük ma-
gunkat! 
 Épp ekkor kell Istenben bíz-
nunk a leginkább – néha akár 
a hısiességig. 

Látni fogjuk: amit nem tudtunk 
mi elérni, ténylegesen eléri azt 
Valaki más, és megoldja, ezer-

szerte jobban. 

„Semmit nem tehetek most a 
helyzetemb ıl adódóan? Jó, akkor 

azt teszem, amit Te kérsz t ılem 
pillanatról pillanatra: jól tanulok, 
takarítok, imádkozom… És majd 

Isten kibogozza a csomót, 
megvigasztalja a szenved ıt, 

megoldást talál a váratlan 
nehézségre.”  

csak fölajánlottuk segítségünket, 
láttuk, hogy ajtók nyílnak meg. Idıse-
ket vittünk ki tolószékkel a parkba. 
Egy kórházban kisgyerekekkel ját-
szottunk. Mozgáskorlátozottakkal 
sportolni mentünk. Mindenki nagyon 
örült ezeknek. Egyre többen lettünk. 
És a barátaink, akik eljöttek?  Elı-
ször kíváncsiak voltak, de mikor 
megpróbálták az öröm adását, 
egyetértettek velünk. Az akció már 
elindult Németország néhány város-
ában. Szeretnénk terjeszteni, hogy 
csoportok, iskolák és szervezetek is 
versengjenek, hogy mindenhol növe-
kedjen az öröm. 

(Gyerekek az egységért  
 – Németország)  


