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A TESTVÉR: AZ ÚT ISTEN FELÉ 

Krisztus volt ott mindegyikük mögött, 

Krisztus volt ott mindegyikükben.  

És valóságosan egy másik Krisztus  

volt minden embertárs.  

 

Így élve felfedeztük, hogy számunkra  

az embertárs az út, amelyen eljuthatunk 

Istenhez. Sőt, úgy tűnt számunkra, hogy a 

testvér olyan, mint egy kapu, amelyen át kell 

haladnunk, hogy Istennel találkozhassunk. 

„Ha Krisztus valamiképpen mindenkiben  

ott van, akkor nem tehetünk különbséget,  

nem részesíthetünk előnyben senkit.” 

 

„Szertefoszlottak azok az emberi 

elképzelések, amelyek osztályozták az 

embereket: honfitárs vagy külföldi, öreg  

vagy fiatal, szép vagy csúnya, antipatikus 

vagy szimpatikus, gazdag vagy szegény.”  

Senki sincs kizárva. Ha egy beteg idős 

asszony Jézus, akkor hogy ne segítenénk 

mindazzal, ami enyhíti a körülményeit?  

S ha egy menekült gyereknek nyelvet 

tanítok, Jézust tanítom. 
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Sétáltunk a barátnőmmel az úton. Hirtelen 

megláttunk egy asszonyt, aki a fején egy 

kosarat vitt, a kezében szatyrokat, a hátán 

pedig egy csecsemőt. 

 

Arra gondoltam, hogy  

 

a csecsemő biztosan éhes lehet, hiszen az 

anyukája nem tudja megetetni, túl sok 

mindent visz. Megkérdeztem, segíthetünk-

e, mire ő boldogan igent mondott. 

 

A barátnőm kérdezte, miért segítettem 

ennek az asszonynak, azt gondolta, 

biztosan ismerem valahonnan… 

De mondtam, hogy nem, Jézusnak tettem 

mindezt. 
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Ha segítek otthon anyukámnak takarítani, 

akkor Jézusnak segítek. Ha reményt viszünk 

egy rabnak, és vigaszt a szomorkodónak, 

vagy megbocsátunk annak, aki megsértett, 

Jézussal lépünk kapcsolatba. Valahányszor 

megtesszük ezt, a gyümölcseként nemcsak 

azt tapasztaljuk, hogy örömet szereztünk a 

másiknak, hanem bennünket is nagyobb 

öröm tölt el. Ha ajándékozunk, kapunk, 

belső teljességet tapasztalunk, boldogok 

leszünk, mert akkor is, ha nem tudtuk, 

Jézussal találkoztunk. 

Élet 


