
Nem tudtam, hogyan fogad majd és azt sem, hogy én 
mit érzek majd, amikor találkozunk, mert már 6 éve 
nem adott hírt magáról.

900 kilométert utaztam, hogy találkozzak vele.
Amikor előtte álltam, képtelen voltam megszólalni, de 
nem éreztem haragot a szívemben, csak azt, hogy 
szeretni akarom.

Mára egy új híd épült közöttünk, és belül egy új 
szabadságot érzek.

Édesapám néhány éve itt-
hagyott minket. Édesanyám és 
a nővérem többé hallani sem 
akarnak róla. 

Ez a helyzet nagyon nehéz volt 
számomra. A Gyerekek az 
Egységért Mozgalomban megélt 
szeretet kapcsolat volt az 
egyetlen, ami segített ezt 
elviselni. 
Lassan-lassan megfogalmazódott 
bennem a gondolat: szeretnék 
édesapámmal újra találkozni. 
A barátaimmal való 
beszélgetésből erőt merítettem 
és megértettem, mit tehetek.

Így élünk…
Újraépült egy híd
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E szavakkal zárul Jézus búcsúbeszéde 
tanítványai körében az utolsó vacsorán, 
azelőtt, hogy halálra adnák. Hogy 
mondhatja Jézus, hogy legyőzte a 
világot, amikor inkább úgy tűnik, 
elárulják, megtagadják, megsemmisítik 
és csúfos vereséget szenved.

Miben áll a győzelme? 
Természetesen a feltámadásban. 
De már ez előtt is megnyilvánult a 
győzelme, szeretetének legnagyobb 
tettében, amikor életét adta értünk.

Így már érthető Jézus felhívása, hogy 
semmitől  se féljünk:
„Bízzatok, én legyőztem a világot!” 
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„Bízzatok, én legyőztem a 
világot!” (Jn 16, 33)

Tehát, amikor nehézségekkel 
találkozunk személyesen, vagy a 
mellettünk élőkben, vagy a világ 
különböző részein élő emberekben,
forduljunk megújult bizalommal 
Jézushoz, aki jelen van bennünk és 
közöttünk. Ő legyőzte a világot és 
bennünket is részesít győzelmében, 
kitárja előttünk a mennyország 
kapuját, ahová azért ment, hogy 
helyet készítsen nekünk.  

Innen meríthetünk bátorságot, 
hogy szembenézzünk a 
próbatételekkelés mindent le 
tudunk győzni Jézusban, aki erőt ad. 

TÖREKSZEM:

MINDEN

NEHÉZSÉGET

„Megállok egy pillanatra és 
végiggondolom, milyen 
nehézségeim vannak.”

LEGYŐZNI

Bármilyen kemény és nehéz 
körülmények közé kerüljünk is,  
biztosak lehetünk abban, hogy Jézus 
már magára vette és legyőzte azokat.

Amikor  fejünk felett összecsapnak a 
nehézségek, a próbatételek és a 
kísértések hullámai, azt mondhatjuk 
neki:„Ha te legyőzted a világot, akkor  
az én üldöztetésemet is le tudod 
győzni.

Jézus épp akkor győzedelmeskedik, 
amikor a szenvedés, az 
igazságtalanság, az elhagyatottság és a 
halál küzdelmét éli át.  A diadal azt 
jelenti, hogy szeretetből szembe 
tudunk nézni a fájdalommal, és hiszünk 
az életben a halál után.

„Elmesélem a többieknek, 
hogyan győztem le a 

nehézségeket.”

„Megállok egy pillanatra és
végiggondolom, milyen 
nehézségeim vannak.”

„Elmesélem a többieknek, 
hogyan győztem le a

nehézségeket.”


