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Szeressétek egymást, amint
én szerettelek titeket (Jn 15,12)
_____________________________________

Isten egy velünk.
God is us!
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Jézus igéjének kedves Barátai,
Isten nyomára bukkanni egy igazi kaland. De hogy hogyan és milyen körülmények
között fedezhetjük fel az Urat, az az Ő határtalan fantáziáját dicséri! Egy fiatal muzulmán
lány jut eszembe, aki a „be brother - be sister“ filmünket megtalálta az interneten. Ennek
következtében meg akart bennünket ismerni. Albániában született, majd szír állampolgárként
nőtt fel Dubaiban, most Berlinben tanul. Amikor felhívott, megegyeztünk, hogy alkalomadtán
majd közösen megiszunk egy kávét. A pályaudvaron találkoztunk, ő pedig kíváncsi, nagyra
nyílt szemekkel nézett rám kendője alól. Találkozásunk pillanatától kezdve egyfajta bizalmi
légkört éreztem kettőnk között. Ugyan nem tervezte, de mégiscsak úgy döntött, ott marad
azon az esküvőn, melyre én Berlinben hivatalos voltam. Amikor este kikísértem a
vonatállomásra, kissé félve ugyan, de feltett nekem egy kérdést: „Nem hinném, hogy ti,
keresztények három Istenben hisztek, de semmiképpen nem értelek benneteket!
Elmagyaráznád kérlek ezt a dolgot?“
Szemébe néztem és ezt mondtam: „Szívedben egy fontos kérdést fogalmaztál meg.
Beszélgetésünk következtében igazi bizalom alakult ki köztünk, amiből a bátorságot
merítetted, hogy feltedd nekem ezt a kérdést. Mindez engem válaszadásra ösztönöz. Érzed
ennek a dinamikáját?“ A lány bólintott. „Mi, keresztények, hisszük, hogy Isten képére és
hasonlatosságára lettünk teremtve. Isten önmagával van személyes kapcsolatban. Az Atya
teljes önátadásban él a Fiúért, és az pedig, ami köztük van, maga a Szentlélek. A Fiú
ugyanúgy az Atyáért él. Istenben – így hisszük mi – ténylegesen működik, létezik valami. Élet
és dinamika – ebből keletkezett az egész világ. Isten egy velünk. És ha mi együtt – ahogyan
most is – ezt az egységet, ezt a MI tudatot megéljük, akkor boldogok vagyunk.“ Ennek
hallatára a fiatal lány szeme megtelt könnyel, láthatólag nagyon meghatódott a hallottaktól.
Mielőtt beszállt volna a vonatba, így fogalmazott: „Ezt a felismerést soha nem fogom
elfelejteni!“
Jézus igéjének kedves Barátai, ahogyan azt a Mester is tudtunkra adta, Isten
önmagával van személyes kapcsolatban. Ő egy velünk. Tegyünk mi is hasonlóképpen és éljük
meg a közösséget, ne a magányt. Bízzunk benne, hogy ezen az úton megtaláljuk azt az
örömet, amit én is megtapasztalhattam az Amannal, a fiatal szír lánnyal való találkozásom
alkalmával. Isten egy velünk! – God is us!
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