
 

ÉÉlleettiiggee  

Mindent jól tesz: 
a süketeknek visszaadja 
hallásukat, a némáknak 
beszédjüket.”  

(Mk 7,37) 
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Jézus csodái megmutatják a 
szeretetét mindenki iránt, akivel 
csak találkozott.  
UGYANAKKOR JELEI AZ ÚJ 
VILÁGNAK IS, AMIT İ KÍVÁN LÉTRE 

HOZNI. 
Ez az ige hív, hogy mi is 

hallgassuk meg mindazokat, 
akikkel azonosította önmagát, 
különösen a kicsiket, a 
szegényeket, a szükséget 
szenvedıket. Arra hív, hogy 
folytassuk mindenkivel a 
szeretet párbeszédét, és osszuk 
meg evangéliumi 
tapasztalatainkat. 
Hogyan éljük ezt az igét? 

Úgy, hogy megtörjük 
a süketséget, 
elhallgattatva 
magunkban is, a 
környezetünkben is 
mindazt a zajt, amiért 
képtelenné válunk 
meghallani a 
lelkiismeretünk, a 
testvéreink és Isten 
hangját. 
Sokfelıl érkezik – 
gyakran némán – a 
segélykiáltás: egy gyermektıl, aki 
a figyelmünket kéri; egy 
segítségünkre szoruló beteg, idıs 
embertıl.  

Gyakran ezek a hangok nem jutnak 
el a szívünkig, mert elveszünk 
érdekeink és vonzalmaink 
útvesztıiben. Vagy – hivatkozva a 
saját szükségleteinkre – úgy teszünk, 
mintha nem is hallanánk. 
Az ige azt kéri, hogy legyünk 
figyelmesek: aggodalmakat és 
nehézségeket hordozzunk együtt 
másokkal, ugyanakkor örömöket és 
vágyakat is osszunk meg az újonnan 
felfedezett testvériesség jegyében!  
Ne legyünk „némák”, hanem vegyük 
a bátorságot, és szólaljunk meg. Erre 
hív az ige. Osszuk meg legbensı 
tapasztalatainkat és 
meggyızıdésünket! Beszéljünk, és 
szavainkkal védjük meg azokat, akik 
nem tudnak szólni… 

 Javasoljunk új ötleteket és 
megoldásokat. 

Tetszett az a javaslat, hogy 
a nyaralásunk egy részében 
éljünk másokért. 
A „Gyerekek az egységért” 
csoporttal együtt segítettünk 
néhány menekült családnak 
rendbe tenni a házukat. 
Közben meghallgattuk a 
történeteiket is. Mindezekbıl 
megértettem, hogyan lehet 
egyszerőbben élni, márkás 
ruhák és cipık utáni 
sóvárgás nélkül. Mikor 
hazatértem, elhatároztam, 
hogy újra megvizsgálom 
dolgaimat, hogy mire is van 
ténylegesen szükségem. 

(Eleonora – Olaszország) 
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