
A MI TAPASZTALATAINK

Az ÉLET igéje

„Mint akit az anyja vigasztal, 
úgy vigasztallak meg én titeket”

ADJUK ÁT, AMIT MEGTAPASZTALTUNK

OSSZUK MEG A FÁJDALMAT

LEGYÜNK AZ Ő KARJAI

Add meg nekem, Istenem, 

hogy szereteted fogható 

szentsége legyek 

a világban: legyek a 

Te karod, amely 

magához öleli és 

szeretetével föloldja 

a világ minden 

magányát.” 

Chiara Lubich is mélyen és konkrétan 

megtapasztalva ezt, így ír: „Uram, add 

nekem az összes magányost… 

Megéreztem szívemben, micsoda 

szenvedés szorongatja a tiedet mindazért az 

elhagyatottságért, amelybe az egész világ 

elmerül. Szeretek mindenkit, aki beteg és 

magányos. Ki vigasztalja őket 

könnyeikben? Ki siratja el lassú halálukat? 

Ki szorítja szívére a kétségbeesett szívet? 

Ki ne látott volna még síró kisgyermeket, 
aki az anyja ölelő karjába veti magát? 
Bármi történt is, kicsi vagy nagy dolog, 
az anyja letörli könnyeit, gyöngédséggel 
veszi körül, a gyermek pedig hamarosan 
újra mosolyog. Elég, ha érzi édesanyjának 
jelenlétét és szeretetét.

Iz 66,13 

Ige

Isten is így tesz velünk,
olyannak mondja magát, 

mint egy édesanya.
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Sziasztok Omar a nevem és 15 éves vagyok.

EGYÜTT LEHETSÉGES

centro.rpu@focolare.org

Az egyik osztálytársam a 

tornaórán egyetlen gyakorlatot sem 

volt képes végrehajtani és ezért a 

többiek állandóan csúfolták. Nem 

értettem, miért viselkednek 

mindig így vele.

Ha én lennék az ő helyében, 

hogyan szeretném, hogy velem 

bánjanak? 

Aztán hirtelen azt mondtam, neki: 

„Próbáld meg, most biztos, 

sikerülni fog!” Ő azt válaszolta:

„Nem látod, hogy próbálkozom, 

de nem sikerül? És közben 

mindenki engem csúfol!”

Elkezdtem segíteni neki, míg végül 

is megcsinálta a gyakorlatot. Attól a 

pillanattól kezdve megosztjuk 

egymással, mindazt, amit élünk, 

a tapasztalatainkat az élet igéjéről 

és segítünk egymásnak az 

iskolában.
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Ki kell nyitnunk a szemünket és 

a szívünket, hogy „meglássuk” őt. 

Minél inkább megtapasztaljuk gyengéd 

szeretetét irányunkban, annál inkább 

képesek leszünk ezt továbbadni azoknak, 

akik fájdalmak és megpróbáltatások közt 

élnek, és vigasztalásuk eszköze leszünk.

Élet


