
 
 
 
 
 
  

 
Dezember / December  2018               ungarisch 
Menjetek el az egész világra és 
hirdessétek az evangéliumot 
minden teremtménynek!   

(Mk 16,15)                      
______________________________________           

Szeretni – mindig tudunk! 
Loving – always possible! 
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Jézus Igéjének kedves Barátai! 
 
 A szíriai háború ennek a fiúnak a családját szétszakította. Szülei egyik szomszédos 
országba menekültek, őt Németországba sodorta az élet, teljesen egyedül volt. Szíriában 
valamennyi ideig gyógyszerészhallgatóként tanult az egyetemen, új hazájában pedig németül 
kellett tanulnia, hogy tanulmányait folytathassa. Szorgalmasan tanult és minden alkalmat 
megragadott, hogy a nyelvet gyakorolhassa. Hosszú időbe telt, míg egy menekültszálláson 
egy szobát tudott bérelni. Ott látogattam meg és vittem egy kis csokoládét ajándékba. 
Megmutatta a kis szobáját. Ágya és ruhásszekrénye mellett épp elfért egy miniíróasztal és egy 
szék. Az asztal fölött egy parafatáblára kitűzve kézzel írott sorokat láttam. Ahmed 
szeretetteljesen kezébe vette a cédulát és ezt mondta: „Ezt a levelet édesanyám írta. Már 
három éve nem láttam őt. Nem tudjuk egymást meglátogatni, mert menekültekként különböző 
országokban élünk. De ezt a levelet minden nap elolvasom!“ Szemei megteltek könnyel, mire 
átöleltem és azt éreztem: igen, ő az emberiség testvére.  
 
 Időközben Ahmed folytathatta tanulmányait egy olyan városban, ami tőlem 500 
kilométerre fekszik. Újra és újra jelentkezik nálam WhatsApp-on. Tegnap például ezt írta: 
„Nemsokára újra Kamenbe megyek, találkozhatnánk?“ 
 
 Jézus Igéjének kedves Barátai, az Evangélium örömhírt jelent! Minden ember számára 
ezt üzeni: Szeretve vagy, téged végtelenül szeretnek! Aki ezt megérti, ő maga is a szeretet 
útjára lép és minden embert szeretettel szívébe tud fogadni, akivel csak találkozik. Így 
válhatunk egy olyan szeretet hírnökeivé, amelyből teremtettünk és amelyre meghívást 
kaptunk.  Próbáljunk meg ott szeretni, ahol éppen élünk – nem annyira szavak, hanem inkább 
konkrét cselekedetek által. Aki erre az útra lép, reménységet és örömöt talál és ezeket tovább 
is adja testvéreinek. Fedezzük fel tehát: Szeretni – mindig tudunk! – Loving – always 
possible! 
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