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Hallgatni
a Bennünk
Lévő
Hangra

„Mindent el kell hallgattatni 
magunkban ahhoz, hogy 
felfedezzük bensőnkben a 
Lélek Hangját.
Úgy kell felszínre hozni ezt 
a Hangot, mintha egy 
gyémántot emelnénk ki a 
sárból: meg kell tisztogatni, 
meg kell mutatni, és kellő 
időben oda kell ajándékozni, 
mert Szeretet, és a Szeretet 
ajándékozásra való: olyan, 
mint a Tűz, mely ha 
szalmával vagy valami 
mással érintkezik, lángra 
lobban, különben pedig 
kialszik. Növekednie kell 
bennünk a Szeretetnek, és 
ki kell áradnia.1”

Chiara Lubich

AZ EVANGÉLIUMRA JELLEMZŐ 
KÖLCSÖNÖS SZERETETTEL A 
KERESZTÉNYEK IS OLYANOK 
LEHETNEK, MINT Ő, ISTEN 
JELENLÉTÉRŐL TEHETNEK 
TANÚSÁGOT NAPJAINKBAN IS.

Jézus minden nap más 
„ruhában” mutatkozik:
a mindennapos 
szenvedésekben, a 
meggyőződésünkhöz való 
hűség nehézségeiben, 
életünk fontos döntéseinek 
kihívásaiban, de 
mindenekelőtt az 
emberekben, akikkel a nap 
folyamán találkozunk.

Egy határ menti területen, 
ahol gyakran járnak 
migránsok, valaki kopogást 
hallott az ajtaján. Így meséli 
el Delia: „Egy meleg 
vasárnap délután a 
vendéglőm előtti járdán 
anyákat láttam éhségtől 
síró gyermekeikkel.

A
mi 
Tapasz-
talataink:

Behívtam őket és 
mondtam nekik, hogy 
szívesen megkínálom a 
gyerekeket valami 
étellel.

A felnőttek játékszobájából 
gyerekszoba lett, ahol a 
gyerekek rajzolnak, játszanak. 
Van egy babapelenkázó asztal 
is, és az anyukák kicsit 
lepihenhetnek. Néha olaszórát 
is tartanak itt nekik.

Ha újra kéne kezdenem, 
mindent ugyanígy tennék. 
Számomra az a fontos, 
hogy ADJAK!”

Delia | Olaszország

ATTÓL FOGVA 
RENDSZERESEN BEJÁRTAK 
HOZZÁM ÉS MÁRA A 
MIGRÁNSOK BÁRJA 
LETTÜNK. NAGYRÉSZT 
MUZULMÁNOK JÖNNEK 
ÉS „AFRIKA ANYJÁNAK” 
NEVEZNEK.
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Korábbi vendégeim 
lassan elmaradoztak.
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Egy Szeretet, 
mely 
Növekszik

SZÁMOMRA EZ NEM 
EGY TUDATOS 
VÁLASZTÁS VOLT. 
EGYSZERŰEN NEM 
AKARTAM 
ELFORDULNI A MÁSIK 
OLDALTÓL. A 
MIGRÁNSOKNAK 
KÖSZÖNHETŐEN SOK 
EMBERT ÉS 
SZERVEZETET 
MEGISMERTEM, AKIK 
BÁTORÍTANAK ÉS 
SEGÍTENEK 
ELŐREMENNI.

Az anyák szégyellték 
magukat, mert nem volt 
pénzük, de ragaszkodtam 
hozzá és végül elfogadták.

Ha elhallgattatjuk a bennünk 

lévő zajokat, felismerjük és 
meghalljuk a hangját, a 

Lelkét. Egyedül Ő képes 
felszabadítani bennünket 
félelmeink alól, és segít 
megnyitni a szívünk ajtaját.

Ez az Életige a váratlan 
vendég befogadására hív
meg minket.

1 C. Lubich, Lo Spirito Santo è 
l'Amore, 1949. szeptember 12., in 
„Collegamento CH”, 2006. június 
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