IFJÚSÁGI NAGYHÉT’16
MOTIVÁCIÓ
Már az új ifjúsági nagyhetet tervezzük. Úgy gondoljuk, hogy jó lenne, ha szívünk kész lenne
Isten könyörületességét érezni. Készüljetek, hogy megtapasztalhassátok Isten jóságát. Ezért
azt javasoljuk, hogy szakíts egy kis időt arra, hogy olvass, hallgass és imádkozz. Vagyis készítsd
fel a szívedet a nagy közös hétre: az Ifjúsági Nagyhétre.
Minden hónapban küldünk neked egy levelet. Összesen négyet márciusig. Reméljük, hogy
hasznosnak találod majd őket. Üdvözlet: az Ifjúsági nagyhét Csapata.

NÉZZ! HALLGASS!
https://www.youtube.com/watch?v=c7XJ_o4JQoY
https://www.youtube.com/watch?v=sUy6WJL7wV8

OLVASS EL!
A bevándorlási hullám keresztény szemmel
Székely János

Az utóbbi évtizedben hatalmas humanitárius katasztrófa alakult ki a Közel-Keleten és ÉszakAfrikában. Irakban 2003 óta mintegy ötszázezer ember vesztette életét fegyveres
összecsapásokban. Szíriában 2011 óta legalább négyszázezer áldozata van a háborúnak. Az
Iszlám Állam által ellenőrzött területen több mint négyszáz templomot és ezernégyszáz
mecsetet romboltak le, emberek tíz- ezreit ölték meg a vallásuk vagy etnikai hovatartozásuk
miatt, főként keresztényeket, jazidokat, valamint alavitákat és más síitáka t.
A kialakult helyzetnek és a nyomában megindult menekültáradatnak számos oka van, amelyek
nem is egészen átláthatóak a számunkra. A krízishelyzet legfőbb oka a háború, valamint az
annak során létrejött Iszlám Állam, amely a történelem egyik legkegyetlenebb
terrorszervezete. E folyamathoz nagyban hozzájárult a korábban stabilnak mondható
kormányok megbuktatása is, amellyel kapcsolatban jelentős felelősség terheli a nyugati
nagyhatalmakat.
A bevándorlási hullám kialakulásának okai között szerepelnek a nagyhatalmak
háttértámogatásával zajló háborúk, valamint az óriási életszínvonalbeli különbségek: néhány
száz kilométerrel arrébb egy ember ugyanazért a munkáért a sokszorosát keresheti annak,
amit a szülőhazájában valaha is remélhet.
Libanonban jelenleg több mint egymillió (főként szíriai) menekült tartózkodik, Jordániában
közel egymillió, a törökországi menekülttáborokban pedig csaknem kétmillió (főként szíriai,
emellett iraki, afgán, iráni és egyéb nemzetiségű). A Földközi-tengeren keresztül igen sok
afrikai (főként eritreai, jemeni, líbiai, egyiptomi, algériai, mauritániai) kel útra Európa felé.
„Vándor voltam, és befogadtatok” (Mt. 25,35)
A világ nagyobb jólétben élő országainak nyitottságot kell mutatniuk azok befogadására,
akiknek életét, családját, otthonát veszély fenyegeti, vagy akiknek megélhetésük lehetetlenné
vált a saját hazájukban. A Teremtő a Földet minden ember boldogulására teremtette. Az
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élethez és az emberhez méltó megélhetéshez való jog előbbre való, mint a magántulajdonhoz
való jog.
Nemcsak az emberség és az igazságosság, hanem még inkább az evangélium kötelez minket a
rászorulók megsegítésére. Jézus – egyebek mellett – az irgalmas szamaritánus példáját
állította elénk (Lk. 10,25–37), aki nagylelkű szeretettel segítette a bajba jutott felebarátot. Ez
a példabeszéd arra is figyelmeztette, hogy a felebaráti szeretet kötelessége túlnyúlik az etnikai
hovatartozás határain.

ELMÉLKEDJ!
Milyen a hited? Le tudnád írni a füzetedbe a saját hitvallásodat?
Ha menekült lennél, aki a háború elől keres menedéket, vagy üldözött keresztény
lennél, hogyan szeretnéd, hogy befogadjanak azok, akik testvéreid a hitben?
Olvasd el Lk. 10, 25-37: milyen üzenete van ennek a részletnek Lukás evangéliumából
a mindennapi életedben?
Assisi Szent Ferenc imától, írd le saját imádat.

IMÁDKOZZ!
Mindenható, fölséges és jóságos Úr, Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás
És minden áldás. Mindez egyedül Téged illet, Fölség. És nem méltó az ember, hogy
nevedet kimondja.
Áldott légy, Uram, és minden alkotásod. Legfőképpen Urunk Bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és ránk deríti a Te világosságodat. És szép ő és sugárzó nagy
ragyogással ékes: A Te képed, Fölséges.
Áldott légy, Uram, Hold nénénkért, És minden csillagaiért az égnek. Őket az égen
alkotta kezed Fényesnek, drága szépnek.
Áldott légy, Uram, Szél öcsénkért, Levegőért, felhőért, minden jó és rút időért.
Kik által élteted minden Te alkotásod.
Áldott légy, Uram, Víz húgunkért. Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos.
Áldott légy, Uram, Tűz bátyánkért, Vele gyújtasz világot éjszakán. És szép ő és erős,
hatalmas és vidám.
Áldott légy, Uram, Föld-anya-nénénkért, Ki minket hord és enni ad, És mindennémű
gyümölcsöt terem, Füveket és színes virágokat.
Áldott légy, Uram, minden emberért, Ki szerelmedért másnak megbocsát, És aki tűr
gyötrelmet, nyavalyát. Boldogok, kik tűrnek békességgel, Mert Tőled nyernek majd,
Fölséges, koronát.
Áldott légy, Uram, a testi halálért, a mi testvérünkért, Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak! És boldogok, kik magukat megadták
Te szent akaratodnak. A másik halál nem fog fájni azoknak.
Dicsérjétek az Urat és áldjátok és mondjatok hálát neki. És nagy alázatosan szolgáljátok.

