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Közösen – hogyan másként? 
Together – what could be better? 
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Jézus Igéjének kedves Barátai! 
 

Egy évben egyszer láttuk egymást, leginkább a szarajevói építőtáborokban. Ami legélénkebben 
megmaradt róla az emlékezetemben, az a mosolya volt. Egy fénysugár volt, ami a fiú szívéből áradt. 
Valamikor aztán elkezdett bennem bízni. „Mindig olyan boldog vagyok, amikor együtt vagyunk! 
Egész évben ezt a tábort vártam! Hiszen ilyen örömöt, amit az itteni közösséggel megélek, eddig még 
soha nem tapasztaltam!“ 

 
 Egy napon aztán egy beszélgetésre került sor. Egy napsütötte padon ültünk. Elkezdtem Jézus-
rólbeszélni, aki csak három évig működött nyilvánosan az emberek előtt és látta, hogy sokan közülük 
a szabadság és az irgalmasság üzenetén megbotránkoztak. Ezek az emberek meg akarták ölni Jézust. 
Ugyanakkor Jézus azt is látta, mennyire fontos volt az ő jelenléte barátai számára. Ezért velük akart 
maradni és segíteni nekik abban, hogy Isten gyermekei megtalálják a számukra felkínált szabadságot. 
Cselekedeteiben kinyilvánította azt a szeretetet, ahonnan érkezett és ahová vissza fog térni. De maga 
után hagyja majd tanítványait. Ezért mondta nekik: „Ahol ketten vagy hárman az én nevemben 
összegyűlnek, én ott vagyok velük.“ Az Ő neve szeretet. Ahol az igazi szeretetet megélik, ott Ő 
munkálkodik, ott Ő van jelen. 
 
 Ezért kérdeztem Tomaštól: „Érted? Abban az örömben, amit mindig érzel, jelen van Jézus. Ez 
az Ő közelsége. Ő ott volt és ott van a nyári táboraink élő közösségében, köztünk. És mindannyiszor 
Ő volt ott! TE találkoztál vele. Ő vidámította szívedet és Ő adott neked békét. Ő ég benned!“ Tomaš 
erre elkezdett könnyezni. Megértette. Ami köztünk jelen volt, az az élő Isten köztünk és bennünk lán-
goló szeretete volt, az érintette meg a szívét. Ennek hatására a fiú eldöntötte, hogy pap lesz. Ezt a 
szeretetet, melyet így fedezett fel, sok embernek akarta továbbadni. 
 
 Jézus igéjének kedves Barátai, az Úr eljött, hogy tüzet gyújtson a Földön. Tomaš ezt a tüzet az 
emberek közti élő közösségben fedezte fel. Így vált számára világossá: Csakis közösen – hogyan 
másként? – Together – what could be better? 
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