
„Vigasztaljátok és 
bátorítsátok egymást.”

(1Tessz 5, 11)

Az Ige
a Remény

Magja

Ez nagyon egyszerű ige, 
amelyet mindannyian értünk 
és gyakorlatra tudunk váltani, 

de gyökeresen 
megváltoztathatja a 
személyes és társas 
kapcsolatainkat is.

Hogyan éljük ezt az igét?

A reménység magja ez, 
mely nap mint nap fejlődik 
az Isten szeretetével való 
személyes találkozásban, 
és kivirágzik a kölcsönös 

szeretet által.

2 C. Lubich, Az élet igéje, 1994. november, 
Új Város, 1994/11, Parola di Vita 9/2004
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„Ha közösségünkben a 
kölcsönös szeretet légköre 

uralkodik majd, akkor 
biztos, hogy sugározni 

fogja melegét mindenki 
felé. 2.

Az evangélium által kivirágzik a 
jóság, amit Isten az emberek 

szívébe ültetett.

UBUNTU: I AM 
BECAUSE WE ARE

UBUNTU: VAGYOK, 
MERT VAGYUNK

„Ha végiggondoljuk a szeretet 
különböző vonásait, fel fogjuk 

fedezni, milyen sok alkalom 
nyílik ezek megélésére.”

„Ez az ige olyan szeretetet kér 
tőlünk, mely túllép a 

középszerűségen, és át tudja 
törni rejtett önzésünk falait.”

„Igyekezzünk növekedni a 
kölcsönös szeretetben a 

családban, az iskolában, a 
sporttársaink között, a plébániai 

közösségben.”

„Vigasztaljátok és bátorítsátok egymást.” 
(1Tessz 5, 11)

1”Experience Ubuntu”, Tim Modise interjúja, 2006. május 24. 
Forrás: https://le-citazioni.it/autori/nelson-mandela/

Ki ne vágyna arra, hogy ne 
egy szürke városban éljen, 
ahol a magány és közöny 
uralkodik, hanem olyanban, 
amit a szeretet színez, amely  
összehozza az embereket és a 
testvériséget építi?

Elég lenne az Evangélium 
egyetlen Igéje, például amit 
ebben a hónapban élhetünk 
ahhoz, hogy megváltoztassuk 
a világot. 

Próbáljuk ezt élni, gyakorolva 
a szeretet néhány vonását, a 
megértést, kölcsönös 
elfogadást, türelmet, 
szolgálatkészséget, irgalmat a 
felebarátaink valós vagy vélt 
hiányosságai iránt, a javak 
megosztását stb.

Sok alkalom lesz ezek 
megélésére és a 
tanúságtételre.

Értékes tanács, amely segít fölfedezni a testvériség 
alapvető igazságát, mely sok kultúra gyökerében 
megtalálható. A bantu filozófia, az ubuntu ezt így 
fejezi ki: „Amik együtt vagyunk, annak 
köszönhetően vagyok olyan, amilyen vagyok.”

Dél-Afrikában ez jellemezte a kiemelkedő metodista 
vezető, Nelson Mandela politikai tevékenységét. Azt 
mondta: „Az ubuntu nem azt jelenti, hogy ne 
gondoljunk magunkra, hanem inkább azt, hogy 
tegyük föl a kérdést: „Akarom-e segíteni a 
körülöttem élő közösséget?”1

Mandela kitartó és bátor hozzáállása történelmi 
fordulatot hozott a hazájában, és nagy előrelépést a 
társadalomban.

https://le-citazioni.it/autori/nelson-mandela/

