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Légy a tanúm!
Be my witness!
Jézus igéjének kedves Barátai!
Nem volt könnyű a lány számára, hogy rögtön az érettségi után elhagyni hazáját és bébiszitterként
egy új kultúrkörben feltalálja magát. Megértette, hogy élete ajándék, melyből valami szépet kell kihoznia.
Ez a vágy hajtotta és adott erőt, hogy a nehezebb helyzetekben is tovább tudjon lépni. A családtól kapott,
gyerekkori hite új értelmet nyert. Kétszeres felismerésben volt része. Sötétebb napjaiban sem érezte egyedül
magát. Volt valaki mellette, aki minden útján elkísérte és bátorította, hogy soha ne adja fel. A Don’t give
up! – Soha ne add fel mottó életigéjévé vált. Azt is megértette, hogy amit Jézus 2000 évvel ezelőtt
tanítványainak mondott, ma is aktuális és életadó. Hogy szavai visszhangra találnak-e az emberi szívben,
az csakis attól függ, hogy nyitott szívvel fogadjuk-e be őket.
A lány egy nemzetközi nyári egyetemen vett részt, meghívták egy görög szigetre. A résztvevők
között a legkülönfélébb világnézetű fiatalok voltak, akik azért gyűltek össze, hogy az európai együttélésről
értekezhessenek. Bátorság kellett tehát, hogy útra keljenek és elmenjenek a szigetre. Úgy gondolta, egy
műhelygyakorlaton vesz részt, mely a teremtéstörténetet dolgozza fel a „Laudato si“ című körlevél alapján.
E beszélgetés keretében egészen eltérő vélemények ütköztek. Egyes résztvevők elvesztek a kritikában,
anélkül, hogy bármilyen perspektívát is szem előtt tartottak volna. A végén plénum előtt be kellett mutatniuk az eredményeket. Amela, mert így hívták a lányt, akiről a történetünk szól, hidakat próbált építeni
mindenki között. „Mindezek után pedig fontosnak éreztem, hogy Ferenc pápánk által a teremtésről szóló
imádságot elmondjam. De erre természetesen csak a hivatalos prezentáción kívül került sor.“
Ez az élmény adta az ötletet, hogy meghívja a tábor résztvevőit, hogy a templom előtti téren együtt
mondják el a fenti imát. Nagyon csodálkozott, amikor közülük majdnem mindenki, hívők és nemhívők
egyaránt eljöttek. Mindenki ott akart lenni, hogy ezt a csodálatos pillanatot együtt élhessék meg társaikkal.
Az ima után egy ukrán diáklány odalépett hozzá könnyekkel a szemében és a következőket mondta: „Annyira boldog vagyok, hogy volt bátorságod és lehetővé tetted ezt a közös imát. Számomra ez volt a hétnek
a legértékesebb pillanata. Szívből köszönöm!!!“
„Tanúim lesztek!“ - ígérte meg Jézus barátainak, ugyanakkor arról is biztosította őket, hogy a
Szentlélek meg fogja őket erősíteni. Így kér Jézus téged is: Légy a tanúm – Be my witness!
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