
A MI TAPASZTALATAINK 

Az ÉLET igéje 

„Legyetek egymás iránt jóindulatúak, 

könyörületesek, és bocsássatok meg 

egymásnak, amint Isten is megbocsátott 

nektek Krisztusban”  

KERESSÜK, AMI JÓ  A MÁSIKNAK 

A MÁSIK SOHASEM IDEGEN 

AZ IRGALAMASSÁG SZÖVETSÉGE 

Szeretni valakit azt jelenti, hogy járjunk az irgalmasság 
útján, és legyünk készek megbocsátani egymásnak 
valahányszor hibázunk. Chiara Lubich mesélte, hogy 
első társaival, azért, hogy a másik hibája miatti 
ítélkezés ne gyengítse meg a szeretet közöttük, 
arra gondoltak, hogy szövetséget kötnek,  
és ezt az „irgalmasság szövetségének” nevezték el. 
„Elhatároztuk, hogy  reggelenként mindig új szemmel 
látjuk a felebarátot […], újnak, egészen újnak 
tekintjük, és nem fogunk emlékezni  hibáira, 
hanem mindent befedünk a szeretettel. 
Azt jelentette, hogy a szívünkben mindenki felé ezzel 
a teljes amnesztiával, az egyetemes megbocsátással 
fordultunk. Kemény elhatározás volt ez, de együtt 
tettük meg mindannyian, és ez segített, hogy mindig 
elsőként szeressünk, utánozzuk  az irgalmas Istent,  
aki megbocsát és elfelejt.”

Szeretni valakit azt jelenti, hogy meghallgatjuk őt, 
őszintén odafigyelünk rá, osztozunk örömeiben és 
szenvedéseiben, törődünk vele, és figyelemmel 
kísérjük az életét.  
A másik soha nem idegen, hanem a testvérünk, 
hozzánk tartozik, ő az, akit szolgálni szeretnénk. 
Teljesen ellentétes magatartás ez azzal, amikor a 
másikat riválisnak, versenytársnak vagy ellenségnek 
tekintjük és rosszindulattal vagyunk iránta, 
elnyomjuk, vagy ki is rekesztjük. 

Nincs szebb, mint azt hallani: „Szeretlek”. Ilyenkor  
nem érezzük magunkat egyedül, biztos léptekkel 
haladunk, és a nehézségekkel is szembe tudunk nézni.  
Ha pedig a szeretet kölcsönössé válik, akkor remény és  
bizalom tölt el, és biztonságban érezzük magunkat. 
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Ige 
ÚJRAKEZDENI A SZERETETBEN 

Édesapám rokonokat készült meglátogatni az egyik 
szomszédos országban. Felajánlottam, hogy vele 
megyek, arra gondolva, hogy az úton, majd együtt 
leszünk és tudunk beszélgetni. Ám nem úgy történt, 
ahogy terveztem. Bár próbáltam őt szeretni, úgy 
éreztem, nem örül a társaságomnak.  
Hazafelé az úton egy súlyos balesetünk volt, amiben 
édesapám volt a hibás. Akár meg is hallhattunk volna, 
de csodával határos módon, megúsztuk néhány 
kisebb sérüléssel.  
Egész éjjel a kórházban és a rendőrségen voltunk, 
aztán végre hazaértünk. De a neheze még csak 
ezután következett!  
Édesanyám a testvéreimmel elment meglátogatni a 
beteg nagymamánkat. Édesapám pedig egész nap az 
autót javítgatta. Elbújtam a ház egyik rejtett zugába: 
semmihez sem volt kedvem, még enni sem...   
Írtam a barátaimnak, de nem kaptam választ… 
Senkivel sem tudtam megosztani azt, amit éltem, 
kezdtem nagyon magányosnak érezni magam. Végül 
az egyik barátnőm mégis felhívott és többek között 
azt mondta:  „Ezzel a fájdalommal tudod a legjobban 
kifejezni Isten felé a szeretetedet. Büszke vagyok rád, 
mindent megtettél, hogy szeresd édesapádat”.  
A szavai erőt adtak, hogy újrakezdjek szeretni,  
hogy „elsőként szeressek”. Édesapám sérült meg 
jobban, ezért gondjaimba vettem, próbáltam 
eltávolítani minden kis szilánkot, azután bekentem a 
sebeit krémmel. Emellett igyekeztem örülni, végül is 
mindannyian élünk! 
Később az egyik barátnőm meglátogatott és 
megtapasztaltam Isten mennyire képes szeretni az 
embereken keresztül is. Elkezdtem imádkozni 
minden nap, hogy képes legyek teljesen 
megbocsájtani édesapámnak. A fájdalmamat 
felajánlottam a beteg nagymamámért, 
édesanyámért, testvéreimért és azokért az 
emberekért, akik szintén megsérültek a balesetben 
és még kórházban voltak. Mára már meggyógyultak 
és édesapámnak is sikerült kibékülnie velük. Biztos 
vagyok benne, hogy mivel Isten nem hagyta, hogy 

meghaljak, valami csodálatos terve van velem!  
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Jézus élete azt mutatja, hogy az egymás iránti szeretet 
nem pusztán érzelem, hanem nagyon konkrét és 
igényes „jóindulat egymás iránt”. Jézusban Isten a 
betegek és a szegények mellé állt, megszánta a 
tömeget, irgalmas volt a bűnösökhöz és megbocsátott 

azoknak, akik keresztre feszítették. 
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