
„Egyetlen oka van annak, 
hogy a nehézségek ellenére 
szüntelenül az örömben 
éljünk. 

A komolyan vett keresztény 
élet vezet ehhez. Általa Jézus 
él bennünk teljesen, és vele 
nem lehet, hogy ne az 
örömben éljünk. 

Ő az igazi öröm forrása, mert 
értelmet ad az életünknek, 
fényével vezet, megszabadít 
félelmeinktől a múltat, de a 
ránk váró jövőt illetően is, 
erőt ad, hogy legyőzzünk 
minden nehézséget, kísértést 
és próbatételt, amellyel 
találkozhatunk”1.

„Egymást követték a 
tapasztalatok a mardosó 
fájdalomról és a 
reményről, az Isten 
szeretetébe vetett hősies 
hitről. Van, aki mindenét 
elveszítette, látta 
meghalni a szeretteit.

A
Mi
Tapaszta-
lataink:

Szívükben forgatják 
Chiara Lubich szavait:
„A keresztény ember 
öröme olyan, mint a 
könnycseppen 
felcsillanó napsugár, 
mint a vércseppből 
kinyíló rózsa, 
fájdalomból lepárolt 
szeretet-esszencia. […] 
Apostoli hatalma van: 
nyílás, amelyen át 
bepillanthatunk a 
Mennyországba”2. 

Köszönjük, Szíria, hogy 
bemutatod nekünk a 
megélt kereszténységet!

EZEK A FIATALOK NAGYON 
HATÁROZOTTAN ÉLETET 
AKARNAK FAKASZTANI 
MAGUK KÖRÜL: 
JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓKAT 
SZERVEZNEK, EZREKET 
VONNAK BE, ÚJRAÉPÍTIK AZ 
ISKOLÁT ÉS A PARKOT EGY 
KISVÁROS KÖZPONTJÁBAN, 
AMELYET SOHA NEM TUDTAK 
BEFEJEZNI A HÁBORÚ MIATT. 
TÖBB TUCAT MENEKÜLT 
CSALÁDOT SEGÍTENEK. 
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Mi az
Igazi 
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SZÍRIAI TESTVÉREINK OLYAN 
ERŐSEK, MINT AZ 
ŐSKERESZTÉNYEK, MIVEL 
EGY ILYEN BORZALMAS 
HÁBORÚ KÖZEPETTE IS 
TANÚSÁGOT TESZNEK A 
SZERETET ISTENBE VETETT 
HITRŐL ÉS REMÉNYRŐL, ÉS 
ÁT IS ADJÁK AZOKNAK, AKIK 
TÁRSAIK AZ ÉLET ÚTJÁN. 

Szíriában a háború okozta 
veszély és fenyegetettség 
ellenére is összejött a 
fiataloknak egy szép számú 
csoportja, hogy megosszák
egymással az evangélium 
megélésével kapcsolatos 
tapasztalataikat.

Arra hív meg minket ez az 
Ige, hogy legyünk 
boldogok!
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Ha befelé tekintünk, 
gyakran nem találunk 
okot a derűre, az 
örömre!

Ebből az örömből fakad, 

hogy képesek leszünk 

szívből befogadni a 

többieket, a készség, 

hogy időt szenteljünk a 

körülöttünk élőkre.

Nagyobb
Öröm
Adni,
mint
Kapni.

AZ ÉLET PROBLÉMÁIT, A 
TÁRSADALOMBAN LÉVŐ 
IGAZSÁGTALANSÁGOKAT, A 
NÉPEK KÖZÖTTI 
FESZÜLTSÉGEKET LÁTVA
CSALÓDOTTAK LEHETÜNK, 
DE AZT KOCKÁZTATJUK, 
HOGY FELHAGYUNK AZ 
ELKÖTELEZETTSÉGÜNKKEL ÉS 
MAGUNKBA ZÁRKÓZUNK. 

A Teens4Unity központ
gondozásában

www.teens4unity.hu 
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