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2., javított kiadás



Te pedig amikor imádkozol, menj be a belsõ szobádba,
és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban;

Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked.
(Mt 6,6)

A Visszhang második kiadása nagy örömöt jelent, azoknak külö-
nösen is, akik négy évvel ezelõtt fáradoztak ennek a könyvnek
a létrejöttén.

Jó volt megtapasztalni az elmúlt években, hogy a legváratla-
nabb élethelyzetekben utaltak az itt közreadott imádságokra
és gondolatokra a Visszhang olvasói. A gyülekezetekben isten-
tiszteleti és bibliaórai alkalmakon is elhangzottak belõle rész-
letek. Nem véletlen, hogy a legmegrázóbb történetek a Vissz-
hanggal kapcsolatban a megpróbáltatást, betegséget vagy az
élet más krízishelyzeteit átélõ emberek vallomásaiból kerültek
felszínre.

Az új kiadásnál azt az örömteli visszajelzést is szem elõtt
tartjuk, hogy a fiatal generációk is szívesen olvassák ebben a
kötetben kortársaik imádságát, közben saját imádkozó életük
is bátorságra, erõre és aktivitásra talál.

Áldáskívánással bocsátjuk útjára a Visszhang második kia-
dását.

Budapest, 2005. böjt
Szabó Lajos



Slajkó Pál kiskõrösi presbiter imádsága
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Bevezetés

Ne ajkam mondjon csak imát…1

Ki ne vágyódna egy csendes órára vagy csupán egy kicsi idõre,
amikor nyugodtan gondolhat mindarra, ami vele történt és el-
töprenghet arról is, merre tart az élete? A személyes és közös-
ségi hitélet egyik legfontosabb területe az emberi lélek ápolá-
sának és gondozásának naponkénti gyakorlata. Szeretnénk ki-
szakadni ekkor a mindennapi küzdelmekbõl, hogy megpróbál-
juk átélni azt a legmélyebb belsõ kapcsolatot, amely Istenhez
és emberekhez köt, s amelyben az összetartozás érzése hatá-
roz meg mindent. Lehet, hogy a lakás egy kis zugába húzódunk
vissza, vagy beülünk egy üres templomba, esetleg elvonulunk a
természet egy számunkra különösen is kedves szögletébe, de
mindenképpen közelebb a nyugalomhoz, a békességhez és a
zavartalan csendhez. Egy képzeletbeli sátorba sietünk, ahol
régiek és újak találkoznak. Itt szabadon hallgathatunk és be-
szélhetünk. Eszünkbe jutnak történetek, érzések és találkozá-
sok. Kérdéseket tehetünk fel bátran. Nincs kioktatás vagy rend-
reutasítás. A nyugalom sátra sok helyen felállítható. A teteje
nyitott és az oldala sem zárt. Felülrõl érkezik az az erõ és inspi-
ráció, amelyre állandóan szükségünk van ahhoz, hogy elindul-

1 Evangélikus énekeskönyv (EÉ) 87,2
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ni, cselekedni és megérkezni tudjunk a mindennapos küzdel-
mek során.

Aki ma szeretne megtanulni imádkozni, beszélgetni és me-
ditálni, úgy tûnik, nincs könnyû helyzetben. Rengeteg a kíná-
lat, sok a különlegesnek hirdetett eljárás. Mégis tudnunk kell,
ma is léteznek a legegyszerûbb, eleinktõl örökölt formák, és
mindenki megtalálhatja a neki megfelelõ utat: az értékes kö-
zelség alkalmát. Ebben nem a mi szavunk a döntõ, a kezdõ lé-
pés. A most közreadott gondolatok, imádságok, meditációk
sem. Az elsõ lépés, a valóban kezdeményezõ kommunikáció
mindig Isten szava, keresése és cselekvése. Erre irányul és eb-
ben születik meg minden imádságnak szánt emberi szó, kife-
jezés vagy akár egyetlen sóhajtás is.

Jó lenne, ha ez a kötet sokak számára lehetõséget adna arra,
hogy mások imádkozó szavai vagy egy-egy kép segítségével erõt
és hitet találjanak Isten közelségében. Ebben a kötetben nem
különülnek el egymástól generációk, különféle gondolkodás-
módok sem húzódnak megkeményedett nézetek sáncai mögé,
hanem érdeklõdéssel fordulnak egymás szóhasználatához és
megközelítési módjához. Krisztus követésében úgy tehetünk
lépéseket, ha az önmagunkon túlihoz, a sajátunktól különbö-
zõhöz is hajlandók vagyunk komolyan odafordulni. A csendbe
belépõ imádkozó, meditáló ember mindig sok-sok életet visz
magával, és nem elfelejt, leír sorsokat, hanem hordoz és felvál-
lal embereket. A fogyasztói kereszténységbõl ezzel a gyakorlat-
tal járható út nyílhat számunkra is az áldozatot vállaló krisztu-
si életforma felé. Nem hiábavaló õszintén megvizsgálni magun-
kat abban az értelemben, hogy mennyire vagyunk képesek gyen-
gébbekkel, kisebbekkel, sõt általában a körülöttünk élõkkel va-
lóban közösséget vállalni. Az imádság ebben is segíthet rajtunk.
Ahol pedig a mi szavaink hiányosak, egy mások által leírt mon-
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datsor elindíthat az újragondolás és az átérzés felé. Lezártnak
hitt utak kinyílhatnak, sõt békétlenséggel elintézettnek gon-
dolt döntések rendezõdhetnek az imádkozó ember
életében.

Jézus Krisztus egész emberi lényünket szólítja meg a kom-
munikáció teljességében. Bibliai igék különleges ereje az éle-
tünkben, egy-egy igehirdetés továbbélése, a templomi isten-
tisztelet formáló hatása tanúskodik ma is errõl. Különös és nagy
titok az, hogy ki és mikor érti meg igazán a Szentírás üzeneté-
nek nagyságát. Azt pedig tudjuk, hogy a személyes átélésnek
rendkívül nagy jelentõsége van keresztény életünkben. Ehhez
szükséges, hogy új, mai vallomások is kezünkbe kerüljenek.
Kortársak egymás gondolatát és imádságát közvetítõ és közre-
adó szolgálata ezért különösen is értékes és fontos ajándék szá-
munkra. A belsõ szoba rejtett kincseinek felnyitása és mások
elé tárása nem könnyû feladat, nem a dicsekvés hamis indula-
tával történik, hanem az öröm és a vigasztalás átélt közösségé-
nek felkínálásával.

Egyházi megújulás nem képzelhetõ el a lelki élet újrafogal-
mazó és aktuálisan megszólaló kommunikációja nélkül. Isten
szava úgy ér el minket, ha nem a részünkrõl sokszor természe-
tesnek vett monológ útját járjuk, hanem dialógusban élünk. Az
imádságban elsõ renden mindig arra kapunk lehetõséget, hogy
meghalljuk Isten szavát életünkkel kapcsolatban. Erre irányít-
ja a figyelmünket Luther tanítása is, ahogyan azt istentiszte-
let elõtt akár minden vasárnap elolvashatjuk az énekesköny-
vünkben: „Ha az idõ és a hely megengedi, minden imádságom-
ban négy csokrot kötök. Elõször is tanításnak tekintem az imád-
ságot, és megvizsgálom, hogy mit kíván tõlem a mi Urunk. Azu-
tán hálaadássá formálom, harmadszor bûnvallássá, negyedszer
kéréssé.” (EÉ 683. o.)
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Ehhez a Luther által megfogalmazott formáláshoz szeretne
friss segítséget nyújtani ez a gyûjtemény – abban a tudatban,
hogy a legteljesebb formálás mindig a Szentlélek vezetése alatt
történõ életújulás és igazi változás. Sokak munkája, több mun-
kacsoport mûködése, gyülekezeti tagok és lelkészek aktivitása,
fiatalok és idõsek levelei és írásai úgy kerülnek egymás mellé
ebben a kötetben, hogy a színes és sokféle megközelítés közös
értékké kovácsolódhasson az olvasó életében.

Kinek szánjuk ezt az összeállítást? Nyitott és keresõ em-
bereknek, akik szívesen élnek azzal az átadott értékkel, amit majd-
nem száz forrásból, mintegy három év gyûjtõ és rendezõ mun-
kájával sikerült elõkészíteni.

Visszhangra mindenkinek szüksége lehet az életút legkülön-
bözõbb állomásain. Sikeres és problémamentes ívelésben, ku-
darcos és megpróbáló napokban egyaránt. Ha kézbe vesszük,
akkor tegyük meg azt is, hogy egy pillanatra lefékezzük a roha-
nást, a küzdelmet és a hangerõt vagy a sebességet annak érde-
kében, hogy jól hallható és mélyen átjáró üzenet kerüljön közel
hozzánk.

Az imádkozó élet megújulása

Az imádság jelenléte az emberi életben rendkívül sokszínû és
összetett. Nem szûkíthetõ le egyszerûen a liturgikus értelem-
ben használt imádságos gyakorlatra vagy egy-egy kegyességi
irányzat által elfogadott módszerre. Az imádság az ember gon-
dolatainak, érzéseinek és az emberi lét rejtett dimenzióinak
Isten színe elé kerülése, válasz Isten megszólítására – szavak-
ban vagy éppen szavak nélkül. A teremtmény visszhangja, válasza
és felelete mindarra, amit Teremtõjétõl kapott. A teremtmény lé-
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tezése, életmegnyilvánulásai és mozgása már önmagában is a
teremtõi akarat magasztalása. A teremtettség teljessége felõl
szabad megérkeznünk ahhoz a szûkebb értelemben vett litur-
gikus imádságformához, amelyet külön részletességgel tudunk
megvizsgálni. A természet és benne az ember lélegzetvétele már
õsidõk óta imádkozó mozdulatnak számít, ahol a létezéshez
szükséges legalapvetõbb igény, a levegõ elnyerése imádkozó
sóhajként jelenik meg. Ez a jelenség a páli teológiában ott je-
lentkezik, amikor az ember földi létét és küzdelmét értelmezi
az apostol Róm 8-ban: Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ
együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig. De nemcsak ez a
világ, hanem még azok is, akik a Lélek elsõ zsengéjét kapták, mi
magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk meg-
váltására. (Róm 8,22–23)

Ebben a „segítségre szoruló” állapotban, az ember Isten kö-
zelségét áhító állapotában a szív és a lélek megnyilvánulása az
imádkozás. A töredékessége is kifejezõdik itt. Az, hogy erõtlen
és tökéletlen az ember imádsága, de a „Lélek esedezése” teszi
helyére az emberi szavakat (Róm 8,26–27).

Az imádkozás módjai

Az imádkozás általános és széles körû értelmezésének összefüg-
gésében két területet különböztethetünk meg:

– a kifejezett (nyilvánosságra kerülõ) és
– a ki nem fejezett (nyilvánosságra nem kerülõ) imádkozási

módokat.
A kifejezett imádkozáson az egyházi nyilvánosság körében

gyakorolt imádságot értjük. A közösségben elmondott, felol-



13

vasott vagy éppen énekelt formák tartoznak ide. De ide sorol-
hatjuk a családi közösség imádságait is, vagy az egyházi és egyé-
ni területre egyaránt jellemzõ asztali áldásokat, reggeli és esti
imádságokat is. Ezekre jellemzõ, hogy egy meghatározott egy-
házi kultúrához tartoznak, azok számára jól érthetõek, akik
ebben a kultúrában és közösségben benne élnek, a kívülállók
részére azonban idegenül hatnak. Az imádságok nyelvezete is,
a kifejezés módja is azok számára vigasztaló és erõsítõ, akik
kötõdnek az egyházi hagyományokhoz és az egyház mai lét-
formájához.

A ki nem fejezett (nyilvánosságra – konkrét imádságként –
nem kerülõ megnyilvánulások) formákban megjelenõ imádsá-
gokra, épp a sajátosságuk miatt, nehéz definíciót megfogal-
mazni. De ebbe a nagyon tág kategóriába tudjuk besorolni azo-
kat a helyzeteket és gondolatokat, amikor önmagunk vagy egy
másik ember számára jót kívánunk, jó érzéseket, jókívánságo-
kat hordozunk magunkban. Jellegzetes formája ennek a
köszönésekben implicit módon benne rejlõ imádság: „Isten
áldjon!”, sõt ide sorolható a „Jó egészséget!”, de még az „Egész-
ségedre!” kívánság is. Az imádság õsi formája rejtõzik a távo-
záskor, elmenetelkor mondott köszönésformában: „Isten ve-
led!”, illetve ebben a búcsúformulában: „Isten õrizzen!” A né-
zés, a tekintet is lehet ilyen „imádságos” mozzanat, amikor egy
keresztre, egy templom épületére vagy éppen egy képre nézünk
csupán, de bennünk rejlik sok-sok ki nem mondható vagy ki nem
mondott érzés, „imádságos” lelkiállapot. Sok esetben azért is
sorolhatók ezek a megnyilvánulások a ki nem fejezett imádsá-
gok közé, mert egyszerûen nincsen olyan szituáció, amikor el
lehetne mondani vagy meg lehetne fogalmazni az ilyen imád-
ságainkat. Leginkább azonban akkor érvényesül ez a „ki nem
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fejezett” formula, ha az a személy, aki kimond egy-egy ilyen
köszöntést, elköszönést vagy egy helyzethez kapcsolódó kí-
vánságot, esetenként szinte rövid imádságot, bár õ az „imád-
kozó”, nem engedi önmaga számára imádságként komolyan
venni és így felfogni a mondottakat. Meglepõen sokszor talál-
kozunk ilyen különös, „ki nem fejezett imádságokkal” a hét-
köznapokban.

Természetesen hozzá kell tennünk ehhez azt, hogy a keresz-
tény gondolkodás az imádkozásnak ezt a tágabb értelemben
vett, „szekularizált” formáját nem tekinti minden további nél-
kül imádságnak. Az imádság ugyanis számol annak valóságá-
val, megszólíthatóságával, akihez szól. Tudatában van annak,
hogy az imádság sohasem monológ, hanem Istent megszólító
dialógus, illetve válasz Isten megszólító szavára. A keresztény
imádságnak kialakult, begyakorlott formái vannak, többnyire
ezeket fogadjuk el normatív imádkozási formáknak. Az erede-
tet tekintve a zsinagógai istentisztelethez kell visszanyúlnunk.
Az elsõ keresztény gyülekezet imádkozása ebbõl merített.

Az egyház imádsága és a csend

A keresztény imádságok csoportosításánál
– a szavakkal kifejezett formát és
– a misztikus formát különböztetjük meg.

A szavakkal történõ imádkozásnál az evangéliumi felhívásnak
teszünk eleget. A Szentírásban kapott útmutatás alapján önt-
jük szavakba gondolatainkat, érzéseinket Isten elõtt. Erre szol-
gálnak alapvetõ példaként a zsoltárok, a Miatyánk, illetve a fel-
lelhetõ bibliai imádságok. Az Istenhez fûzõdõ viszony szavak-
ban történõ kifejezõdési lehetõsége és alkalma az imádság.
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Az Istenhez forduló emberi gondolatok kifejezése történhet
– magasztaló imádságban,
– hálaadó imádságban,
– bûnvalló imádságban,
– könyörgõ (kérõ) imádságban.
Valamennyi alapforma az egyház történetének egy-egy kor-

szakában jellemzõ módon felerõsödött, fejlõdött, és a mai for-
májuk õsi gyökereit megismerhetjük a fejlõdéstörténetükbõl.
Az evangélikus hátterû imádság tartalmi és formai fejlõdését
meghatározza az, hogy az istentiszteleti élet középpontjában
a prédikáció áll, és ennek megfelelõen a szavakba öntött imád-
ság jellemzõ ránk. A lutheri tanítói munka máig leghatásosabb
mûve ebben az értelemben is a Kis káté, ahol a megadott és
megmagyarázott szövegû és szerkezetû imádságok egyértelmû
példaként hatottak. Az imádságnak a mindennapi élethez szo-
ros kötõdése van. Az eligazodás és a tájékozódás mellett az is
fontos, hogy az imádság szavain keresztül értelmezzük Isten
elõtt a mindennapjainkat.

A szavak nélküli imádkozásnak is nagyon hosszú története van,
hiszen a szerzetesi életformával ez a módszer járt együtt. A hall-
gatás is lehet a gondolat és az érzés hordozója. A csend és a
hallgatás is képes arra, hogy az emberi életet eligazítsa, annak
tájékozódását segítse és azt Isten színe elõtt értelmezze. A
hallgatás során is lehetõség nyílik az önismeret gyakorlására,
fejlesztésére. Szent Antal szerint „Nagyon jó számunkra, hogy
visszahúzódunk saját cellánkba, és életünk során sokszor elgon-
dolkodunk önmagunkról, míg csak meg nem tudjuk, mifélék
vagyunk.”2

2 Anselm Grün: Imádság és önismeret. Bencés lelkiségi füzetek, 15. kö-
tet. Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1998. 15. o.
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Alexandriai Kelemen már nagyon korán szól az önismeret és
az istenismeret kapcsolódásáról: „Úgy tûnik tehát, hogy min-
den megismerés közül a legfontosabb önmagunk megismeré-
se; mert ha valaki önmagát megismerte, meg fogja ismerni Is-
tent.”3

Ez az önismereti feladat rendkívül lényeges eleme annak a
csendnek és hallgatásnak, amelyet minden imádsággal foglal-
kozó embernek meg kell tanulnia. A csendes idõ megelõzheti,
mintegy elõkészítheti az imádságot, de önmagában is állhat
mint az imádkozás egy fajtája. Az a kor, amelyben élünk, mind
az egyéni, mind a közösségi lelki gyakorlatok terén újra felfede-
zi és nélkülözhetetlen elemként éli meg a csendet, az imádko-
zás csendjét. Áhítatot, istentiszteletet és egyéni imádságos
perceket nem lehet elõkészítõ és levezetõ csend nélkül gyako-
rolni. Ehhez a csendhez el kell jutni a szavakon keresztül, aho-
gyan a Kirkegaardtól származó, közismertté vált mondás is
mutatja: ahogyan az imádságom egyre áhítatosabb és bensõsége-
sebb lett, egyre kevesebb lett a mondandóm, és végül egészen csend-
ben maradtam. Az imádság során megszületõ csend mindig Is-
ten jelenléte iránti figyelmet fejleszt ki az emberben. Erre a
tisztuló odafigyelésre segíti az imádkozó embert az, ha min-
den környezeti hatás zavarásától szabadulni képes.

Mi minõsül imádságnak?

Mire szolgál a szavak nélküli imádság? Az imádság szavak nélküli,
csendes formája fejezi ki a leginkább azt, hogy az imádságban
egész emberi lényünk részt vesz. Test, lélek, érzések, érzékszervek,

3 Uo. 9. o.
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szív és értelem egyaránt benne vannak imádkozó cselekvésünk-
ben. A csendes imádsághoz külsõ és belsõ nyugalomra van szük-
ségünk. A csend szigetét nem egyszerû megtalálni sem önma-
gunkon belül, sem pedig körülöttünk. E nélkül pedig nincs sok
esélyünk arra, hogy valóban imádkozó helyzetbe tudjunk ke-
rülni. A figyelem és a nyugalom azért fontos, hogy rá tudjunk
hangolódni Isten jelenlétére, és válaszát el tudjuk fogadni. Az
imádkozó gyakorlat igazi célja, hogy meghalljuk és megérez-
zük az isteni jelenlétet és üzenetet. Nem a mi közlésünk a
döntõ, hanem éppen az, ahogyan Isten felel az imádságban. Az
imádság csendje segíti elõ azt, hogy éberek legyünk lelki érte-
lemben, és félre tudjunk tenni belsõ feszültségeket és nyugta-
lanságot annyira, hogy még a légzésünk nyugalmát is megte-
remtsük.

Az imádság misztikus hagyományában és a mai meditációs
gyakorlatokban egyaránt elõtérbe kerül a légzés és az imádság
születésének kapcsolata. A régi mondás ma is elgondolkodtató:
valójában minden ember imádkozik, mert mindenki lélegzik.
A levegõvétel, a be- és kilégzés mechanizmusa olyan alaphely-
zet, amely kifejezi, mennyire Istenre utalt az életünk. A levegõ-
vétel részesedés Isten megajándékozó, életben tartó gondvise-
lésébõl. A biológiai szükségszerûség is arra mutat, hogy e nél-
kül a részesedés nélkül nincsen élet. A protestantizmus racio-
nalizáló törekvései háttérbe szorították és elfeledtették ezeket
a misztikus gyökerû mozgásokat, és ezzel az imádság egészét
érte veszteség. Ma a protestáns világ újra felfedezi az imádko-
zásnak ezeket az elfelejtett módjait. Nyilvánvaló a kapcsolat
napjaink zilált, hangos, szétszórt életformája és a csendes, kon-
centrált és egész személyiségünket átjáró imádkozási formák
keresése között.

A kilégzés folyamatában a visszaadás és a köszönetnyilvání-
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tás elemei ismerhetõk fel. Maga a lélegzés pedig az egész em-
beri életen keresztül tartó, meg nem szûnõ folyamat, létfunk-
ció, amely az ember földi életének utolsó pillanatában hirtelen
szûnik meg, vagy fokozatosan lelassul és kiegyenlítõdik, majd
egy elhalkuló folyamattal megáll. Ebben az értelemben az egész
test imádkozik egy életen keresztül tudatosan vagy tudattalan
mûködésével úgy is, hogy a Lélek csatlakozik szüntelenül, a maga
titokzatos módján ehhez a természetes folyamathoz.4

Miért lehet fontos számunkra ma ez a levegõvételben meg-
testesült imádság? Leginkább abban az értelemben lényeges
ez most számunkra, hogy amikor imádságokat olvasunk, kö-
zöttük különbséget teszünk, elítélõ vagy magasztaló jelzõket
fogalmazunk meg könnyedén, akkor rá kell ébrednünk az imád-
ság emberi és isteni titokzatosságára. Az imádkozás sokkal mé-
lyebb és titokzatosabb funkció annál, mint ami belõle szavak-
kal elmondható vagy leírható. Tanítani, gyakorolni és fejlesz-
teni is csak úgy lehet, ha az alázat tisztaságával közeledünk
hozzá. Mi minõsül imádságnak és mi nem? Sokan és sokféle
formában próbáltak erre a kérdésre feleletet találni. Maga az
egyház története is ad egy választ: a legrégebbi korok klasszi-
kus értékû imádságai mind a mai napig élnek és elcsendesedé-
sünknek alkotóelemei. A klasszikus fohászok, vallomások és kö-
nyörgések fennmaradtak, és ma is átérezhetõ küldetésük van.

A „belsõ utak”-nak is nevezett lelki élet gyógyító, erõsítõ és
életmegújító szerepe nem vonható kétségbe. Az imádság ak-
tív gyakorlásával az önuralom, az önismeret és a másokhoz való
viszonyulásunk állandóan alakul, fejlõdik. Az egyéni és a közös-
ségi imagyakorlat egyaránt fontos az aktív imaélet szempont-

4 Evangelischer Erwachsenen Katechismus – Gütersloher Verlaghaus, 2000
– nyomán
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jából. Mit tehet a gyülekezeti közösség az imádkozó élet fejlõ-
déséért? Odafigyelhet a környezet kialakítására, gondoskodhat
használható, építõ olvasmányokról és ápolhatja a közösséget,
amelynek megtalálása segít imádkozni és az imádkozó életben
megmaradni. Természetesen mindig könnyebb a külsõ körül-
ményeket megteremteni, mint a belsõ, lelki folyamatokat ala-
kítani, gondozni és építeni. A külsõ gyülekezetépítési felada-
tok végzése közben nem szabad errõl a belsõ építkezésrõl meg-
feledkezni. Egyének és közösségek egyaránt ebbõl és ezáltal
újulnak meg és jelennek meg aktív erõként a gyülekezeti szol-
gálatban. Nem öncélúan, nem önmagunkért történik mindez,
hanem azért a képességért, hogy Krisztus-hordozókká váljunk
a saját környezetünkben, az emberek közösségében. Individu-
alizálódó korban élünk, az individuális kegyesség gyors népsze-
rûsödése is megfigyelhetõ. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy
ápoljuk az imádság közösségi formáit és megnyilvánulásait. A
gyülekezetnek nagy szerepe van ebben a folyamatban.

Érdemes küzdeni az imádkozó életért

Mit tehetünk akkor, ha nem vagyunk képesek az imádkozásra, vagy
arról vallanak emberek körülöttünk, hogy nem tudnak imádkoz-
ni? A legelsõ, amire figyelnünk kell, hogy semmilyen hirtelen,
ítéletszerû vagy bántó mondatot ki ne mondjunk másoknak.
Önmagunkkal kapcsolatban is tudomásul kell vennünk azt, hogy
az imádkozó életformával együtt jár az aktívabb és a passzí-
vabb szakasz. Ezekben az esetekben a türelmes hallgatás, a rö-
vid beszélgetések és a keresztény testvéri bizalom kifejezése
fontosak. Elutasításra, lemondásra, büntetõ, szankcionáló ma-
gatartásra nincsen szükség másokkal szemben. Erre felhatalma-
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zásunk sincs. Alázat és szelídség elõbb segít elmozdulni a holt-
pontról, mint bármilyen magabiztos és gõgös kijelentés. Min-
dig szem elõtt kell tartanunk az imádkozás mélységét és titok-
zatosságát, tudva, hogy nem valami akaratunktól vezérelt te-
vékenységrõl van egyszerûen szó. Ezt akkor is szem elõtt kell
tartanunk, ha valakit – felnõttet vagy gyermeket – imádkozni
tanítunk. Az imádság maga – az Isten színe elõtti helyzet felfe-
dezése – tanít leginkább imádkozni. Mások által elmondott,
leírt szövegek segíthetnek akkor, amikor valaki képtelen erre
különbözõ okok miatt.

Nagy sikere volt Angliában Ruth Gledhill imádságos gyûjte-
ményének (1997), amely a The Times címû újság olvasóitól
összegyûjtött imádságokat tartalmazza. A Book of prayers cím-
mel megjelent 288 imádság érdekessége az, hogy hatalmas
mennyiségû beküldött „szövegözönbõl” válogatták ki. A szer-
zõk mellett mindig találunk utalást arra is, hogy milyen élet-
helyzetben írta, mondta el valaki az imádságot. Amikor a gyûjtés
idején egymás után érkeztek be a szerkesztõségbe a szövegek,
a szerkesztõ, Ruth Gledhill azon csodálkozott el a legjobban,
hogy mindig élettörténetet is küldtek az imádsággal együtt.
Sosem pusztán önmagában áll egy alkotásként a szöveg (az
imádság), hanem mindig konkrét kapcsolódása van egy élet-
hez, élethelyzethez vagy egy váratlan eseményhez. Az imádság
minden esetben visszatükrözõdése annak, ami éppen bennünk
van, és bepillantás a félelmeink, érzéseink, örömeink világába
is. Ezért a lehetõségért is fontos kérdés számunkra ma az, ho-
gyan lehet tanítani, átadni az imakultúrát egy olyan világban,
ahol a hagyományos közvetítõk egyre kevesebb erõvel rendel-
keznek. Az intézményes egyház szûkebb környezetben hat,
a családi közösség pedig egyre ritkábban jelent imádkozó
és imádságot átörökítõ tényezõt. Ebben a helyzetben szüksé-
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ges, hogy egy állandóan jelen lévõ, imádságra nevelõ folyamat
jellemezze az egyházi tevékenységet. Történhet ez úgy is, hogy
nyilvános tanítási tevékenységében az imádságot nem csupán
kötelezõ tradícióként használja és õrzi, hanem rámutat az imádsá-
gos élet jelentõségére, erejére és értékeire.

Ha imádkozni tanítunk, döntõ, hogy hiteles legyen a meg-
szólalásunk, és valljunk az imádkozó élet evilági értelmérõl is.
Az említett imakönyvben Ruth Gledhill egy bíboros szavaiból
idéz, aki iskolaigazgatókhoz intézett beszédében a következõ-
ket mondja: „Arra tanítani az ifjúságot, hogyan imádkozzon,
nem egyszerûen annyit jelent, hogy megköveteljük tõle, hogy
meghatározott idõben és bizonyos alkalmakkor imádkozzon.
Imádkozni tanítani kettõs hatású tevékenység: mélységesen
nevelõ és spirituálisan megerõsítõ.”5  Ehhez fûzi hozzá még
személyes megjegyzését: „Azok számára, akik – mint én is –
hiszik, hogy az emberi személyiséget három lényeges összete-
võ alkotja – a fizikai, a mentális és a spirituális –, azok számára
az imádság a mindennapi élet nélkülözhetetlen része, ugyan-
úgy, mint a táplálék és a szeretet. De ahogyan a gyerekeket meg
kell tanítani helyesen enni és szeretni, ugyanúgy meg kell taní-
tani azt is, hogyan imádkozzanak. Az ösztönös Isten felé való
fordulás lehet természetes, mint amilyet a vallástörténet év-
századai mutatnak, és mint amilyen a szeretet utáni ösztönös
sóvárgás. A helyes imádkozásra való képességet azonban taní-
tani kell. Az imádságot nem szabad csupán az önkifejezés egy
módjának tekinteni, vagy az Istennel – illetve, ahogy arra több
imádság szerzõje hivatkozik, egy magasabb erõvel – történõ
kommunikációnak beállítani. Más célok elérésének eszköze is

5 The Times: Book of Prayers. Edited by Ruth Gledhill Mowbray, London,
1997, 1998, Introduction
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lehet az imádság. Billy Graham például a sikeres evangélizá-
ciónak három elemét nevezi meg így: imádság, imádság és imád-
ság. Azok az emberek, akik rendszeresen imádkoznak, gyakran
nyugodtabbak és békésebbek, és ezáltal erõsen stresszes mun-
kahelyen is a békesség követeivé tudnak válni. Az angol kor-
mányban vagy a parlamentben is azok a képviselõk, akiknek
fejlett imaéletük van, gyakran a leghatásosabbak az egység épí-
tésében és a konfliktusok elkerülésében a pártjukon belül. Az
imádkozás a jelenre való koncentrálás egy módja; a dolgok,
események Istennek való átadásának egy módja, bízva abban,
hogy Isten fog gondoskodni az eredményrõl.”6  Figyelemre mél-
tó egy sok tapasztalattal rendelkezõ újságíró meglátása, hogy
az imádkozással kapcsolatban nem alkalmazhatunk szûkítõ és
minõsítõ kategóriákat, hiszen az önkifejezést és a kommuni-
kációt ugyanúgy magában foglalja, mint az emberi élet nyugal-
mának és békességének megteremtéséért folytatott küzdelmet.
Egy mélyrõl jövõ sóhajtás vagy egy egymondatos felkiáltás egy
szenvedõ ember ajkáról ugyanúgy beletartozik, mint az íróasz-
tal mellett született, szépen megformált liturgikus könyörgés.

Személyes lehetõségeink és felelõsségünk

Mit tehetünk az imádkozásért? Hogyan nyerhetjük vissza ön-
magunk számára az imádság esetleg elveszített gyakorlatát? Mit
mondhatunk azoknak, akik keresik az imádság lehetõségét? Fi-
gyeljünk néhány segítõ szempontra:

– szentírási szövegek nyugodt olvasása;
– énekversek fölötti meditálás;

6 Uo.
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– istenes versek mély, nyugodt átgondolása;
– bibliai zsoltárok elemzése;
– zenehallgatás közben életkérdéseink folyamatos elemzé-

se, átérzése;
– egy-egy mûvészi alkotás szemlélése és benne az üzenet, az

erõ, a remény felfedezése;
– pár csendes perc egy templomban;
– séta a természetben, amelynek során odafigyelünk hangok-

ra, színekre, alakzatokra;
– beszélgetés egy megbízható baráttal;
– felkereshetünk egy lelkészt vagy lelkigondozót, tanácsát

kérhetjük konkrét esetekben;
– nem kell szégyellni, ha nincsenek szavaink az imádságra,

de gyûjteni és kutatni akarjuk mások szavát, gondolatát a sa-
ját életünk összefüggésében is;

– rászánhatunk naponta egy kis idõt arra, hogy átgondoljuk
mindazt, ami történt velünk, és megpróbáljunk legalább egy-
két konkrét tervet megfogalmazni a következõre. Élmények és
tervek tudatosítása segíthet abban, hogy észrevegyük Isten je-
lenlétét és tetteit életünkben. Ez pedig nagy lépés az imádko-
zás felé.

Miért veszünk kézbe imádságokat, meditációkat
és olvasmányokat tartalmazó könyvet?

A legtömörebben így felelhetünk: segítségért. Amikor fáradtak
vagyunk vagy nehezünkre esik egyáltalán szavakat találni és
kimondani, jó érzéssel olvashatjuk a sokak együttmûködésé-
vel elkészült, közös gyûjteményt. Személyes életutak és külön-
leges sorsok húzódnak meg egy-egy vallomás mögött. Ahogyan
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a Szentírás egésze tanúskodik arról, hogy egyes emberek és
közösségek tudtak egymást gazdagító és egymás lelkét erõsítõ
módon élni Isten szavának vezetése alatt, úgy ma is szükségünk
van arra, hogy egyéni érzések és Istenhez forduló mondatok
közös értékké váljanak. A bibliai igék tiszta és teljes üzenete a
legfontosabb tanító és formáló erõ a mai imádkozó ember szá-
mára is. Összeköt minket minden emberrel az a különleges
meghívás, hogy Isten beszélget velünk, szól hozzánk és szava-
inkra vár. A Szentlélek az, aki mindezt megvalósítja és fejleszti
naponta az imádkozó ember életében.

Imádkozó emberek milliói ölelik körül világunkat, hogy a
hálaadás, a bûnbánat és a könyörgés útjain Istenhez közeledõ
életet élhessenek. Nem mindenki képes közreadni vagy esetleg
közösségben hangosan elmondani gondolatait és érzéseit, de
csendes kísérõként jelen van a közösségekben. Otthoni környe-
zetben vagy néhány fõs imaközösségben bátorító lehet az elol-
vasott, a közösen átgondolt ima, meditáció és olvasmány.
Kereszténységüket a legnehezebb idõkben is vállaló emberek
minden körülmények között megtapasztalták, hogy mennyire
erõt adó és gyógyító az ígéret: Bizony, mondom néktek azt is, hogy
ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek,
azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten
vagy hárman összegyûlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.
(Mt 18,19–20)

Felejthetetlenek azok az alkalmak életemben, amikor a leg-
egyszerûbb hivatásban élõ vagy nagyon kemény fizikai mun-
kát végzõ emberek hívtak magukkal imaközösségbe. De nem
szabad lebecsülni a nagy templomok és a kiemelt gyülekezeti
istentiszteleti alkalmak mellett a lakóházakban vagy a szabad
ég alatt, nyári táborokban összeülõ kis csoportokat sem! Az
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imádság nem igényel különleges épületet, speciális környeze-
tet vagy különlegesen képzett embereket, mert minden élet-
helyzetben meg lehet állni, és Jézus biztató szavait el lehet fo-
gadni: Kérjetek, és adatik nektek… (Mt 7,7)

Ez a gyûjtemény nem csupán önmagában használható. El-
indíthat arra, hogy olvasása közben elõvegyük a Szentírást és
feldolgozzunk egy zsoltárt vagy egy újszövetségi történetet, és
visszatérjünk ahhoz, aki ma is közeledik felénk. Megállni tanít
többszörösen is. Szavakkal, történetekkel és képekkel egyaránt.
Kevésbé lesz kényszer a rohanás, a sietés vagy az akarat-
érvényesítés önzõ gyakorlata akkor, ha kialakul bennünk a csend,
a nyugalom és a szemlélõdés liturgiája. A hétköznap is nyitva
tartó templom padjában sokszor születik meg a zsoltáros vá-
gya mai aktualitással és személyes élménnyel: Fogadd kedvesen
számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kõsziklám és
megváltóm! (Zsolt 19,15)

Az olykor nyomasztóan ránk nehezedõ technikai és fogyasz-
tói környezetben fontos megõrizni és újra elérni a léleképítés
gyakorlatát, hogy „szánk mondása és szívünk gondolata” a ke-
resztény életformában valóság lehessen. Az egyházban is több
energia és nagyobb idõ jut az egymásért mondott, gondolt vagy
érzett imádságra, ha elolvasunk és a magunkénak is vallunk egy-
egy mondatot, érzést másoktól. Nem az alkotóra, az imádság
szerzõjére kell ebben a gyûjteményben figyelnünk, hanem arra
az ajándékra, ahogy Isten Szentlelke ma is ébreszti az imádko-
zó akaratot bennünk. Lehet folytatni, és lehet meg-megállni
egy gondolat után vagy közben. A saját életünk kérdéseit is
hozzátehetjük a másik ember által leírt sorokhoz. Segítségül
hívhatjuk Isten nevét, hogy átérezzük az üzenet lényegét, mély-
ségét. Megszólítottá válhatunk és önálló imádság megfogalma-



27

zását is megtanulhatjuk, ha a hozzánk legközelebb álló szöve-
get többször is kézbe vesszük. Ha elidõzünk egy-egy kép vagy
rajz elõtt, és gyûjteni kezdjük kérdéseinket, akkor máris meg-
tettünk néhány olyan lépést, amelyre biztatni akar ez a könyv.

Ökumenikus távlatok a hagyománytól a jövõ
egyházáig

Egyetlen emberi gyûjtemény sem lehet tökéletes és teljes, ha-
nem csupán visszhang arra a szóra és közeledésre, amit az iste-
ni teljesség és tökéletesség átszûrõdõ fénye, hangja ébreszt a
mi életünkben ma is. Mielõtt elmondjuk a Jézustól tanult imád-
ság naponkénti könyörgését, lehetõség kínálkozik e gyûjtemény
használatával arra, hogy egy-egy elolvasott szakasszal felkészül-
jünk és elõkészítsük a Miatyánk elhangzását a mások által írt
vallomásokkal is. Az evangéliumok legszebb történetei közé
tartoznak azok, ahol Jézus megáll egy bajba jutott vagy nehéz
kérdéseket cipelõ ember elõtt. Ez a megállás egyben mindig
rátekintés és megszólítás is. Ezt kell nekünk is átélnünk akkor,
mikor a kérésünket szeretnénk elmondani Isten színe elõtt. A
miattunk történõ megállás az a különleges pillanat, amikor az
imádság és könyörgés helyzetében különösen is közel kerülünk
Istenhez. Ez az érzés nélkülözhetetlen része a keresztény élet-
formának, nem szabad lemondanunk róla. Ügyintézéssel, szer-
vezéssel és szünet nélküli küzdelemmel sem az egyéni kegyes-
ség, sem a közösségi lelkiség nem képes igazán megújulni és
életre kelni. Minden evilági cselekvést akkor
tudunk Isten színe elõtt felvállalni, ha kérésünket és könyörgé-
sünket is megfogalmazzuk imádságainkban. Az „imádság háza”
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(Mt 21,13) és a „belsõ szoba” (Mt 6,6) akkor találkozik egy-
mással, ha fejlõdésünk iránya sem más, mint amit az elsõ gyü-
lekezet élete mutat: Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy
lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a
kenyeret, ujjongással és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsér-
ték az Istent, és kedvelte õket az egész nép. (ApCsel
2,46–47)

Egymásra tekintve és egymást elfogadva tudjuk ezt a köny-
vet jól használni. Mindenekelõtt az ökumenikus használatot
jelenti ez. Legtöbb család csak „ökumenikusan” tud együtt
imádkozni. Ha az elválasztó hagyományok és örökségek mel-
lett õszintén figyelnek egymásra és megélik az egymás számá-
ra gazdagító színkülönbségek találkozását. Az imaheti alkalmak
évente elvisznek egymás templomába, közösségébe. Jó lenne,
ha a természetesség szintjére emelkedne a különbözõ feleke-
zetek közös imádsága. Eltérõ generációk más-más szóhasznála-
ta is visszatükrözõdik a kötetben. Fiatalok lángja, lendülete és
próbálkozása ugyanúgy értékes mindenki számára, mint az
idõsek ragaszkodása a tradíció nyugalmához, tapasztalataik,
letisztult gondolataik. De a kettõnek találkoznia kell ott, ahol
megállunk, és egymást visszük Isten színe elé imádságban. Ja-
vunkra szolgál az is, ha önmagunktól el tudunk szakadni abban
az értelemben, hogy a mellettünk élõk örömét és gondját is
megfogalmazzuk imádságainkban. Kevesebb nyugtalanság és
kisebb hangzavar közepette ülnénk egy templomi padban az
istentisztelet elõtt és után is, ha a tapintat teremtette közös-
ség csendje, áhítata járná át a gyülekezetek légkörét.

Köszönet illeti mindazokat, akik közreadták imádságaikat,
meditációikat és írásaikat azzal a szándékkal, hogy többek szá-
mára váljon áldássá a nekik jutott ajándék. A hosszú érlelõdés





30

után elkészült gyûjtemény akkor fogja betölteni küldetését, ha
kopnak lapjai, és sorai új vallomásra késztetnek másokat, akik
elindulnak az imádkozó élet útján. Az apostol tanítását azon-
ban sohasem szabad szem elõl téveszteni: Valljátok meg azért
egymásnak bûneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meg-
gyógyuljatok. Nagy hatása van az igaz ember buzgó könyörgésének.
(Jak 5,16)

Szabó Lajos



Hét nap – hét képI.
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   1 Vasárnap

A jászol

Mária megszülte elsõszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektet-
te… (Lk 2,7)
A jászol talán kõbõl faragott teknõ, talán sziklába vágott mé-
lyedés volt. Nem arra készült, hogy csecsemõt fektessenek bele.
Az otthonától távol lévõ fiatalasszony számára azonban ez volt
az egyetlen megoldás. Nyilván nem állandó bölcsõnek szánta,
hanem átmeneti kiságynak. Ilyen lehet az úton lévõ vándor
egyetlen éjszakai szállása vagy egy részeg bódultan elfoglalt vac-
ka. Ilyen az élet aljára szorultak fekvõhelye.

Isten Fiának földi életútja a jászollal kezdõdött. Így jelezte,
hogy az élettel együtt járó mélységet is vállalja. Jézusban Isten
„legalulra” került! Akár mi okoztuk, akár mások mélyítették éle-
tünk szakadékait, Jézus ott is a közelünkben marad. Nem „al-
jasul le” a mélybe zuhantakhoz, de együttérzõ szeretettel akar
segíteni azokon, akiket a bûn valamilyen formában lealjasított.

Szokatlan, sértõ és bántó ez a szó, de bûnösségünk lényegét
fejezi ki. Nem kell durva bûnökre gondolni. Rendben tartott
külsõvel, társadalmi formák betartásával is lehet „aljas” az em-
ber. Nem ilyesvalami az érdektõl irányított szeretet, a számí-
tásból vállalt szolgálat, az irigységtõl vezetett ítélkezés és mind-
az, ami ezekhez hasonló? A kifejezés arra a helyzetre irányítja
figyelmünket, amelyben mindnyájan vergõdünk. Ki az közöt-
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tünk, aki valamilyen formában ne lett volna a mélyben, bûnök
miatti alantas, emberhez méltatlan helyzetben? Kit nem kese-
rített még el a tapasztalat, hogy mennyire váratlanul kerülhet
bárki legalulra?

A jászolból azonban mentõ kéz nyúl utánunk. Annak keze,
aki önként szállt a mélybe, hogy az alulra kerülteken is segítsen.

   2 Hétfõ

A templom

Jézus a templomban találta az ökrök, a juhok és a galambok áru-
sait...és kiûzte õket… (Jn 2,14–15)
A jászol mellett lehettek állatok is. Mély értelme van ennek. De
miért kergette ki azokat Jézus a templomudvarból? Válaszol-
hatnánk, hogy különbség van a templom és az istálló között.
Tudjuk, hogy nem ez volt az ok. Jézus ugyanis megrendült szív-
vel beszélt arról, hogy népének vezetõi rablóbarlanggá tették a
templomot. Nyilván nem az állatok jelenléte bántotta Jézust,
hanem a szándék, amellyel azokat az udvaron tartották.

A templomban annak kell folytatódnia, ami a jászolnál el-
kezdõdött. Isten ott is mentõ szeretetét ajánlja nekünk. Ke-
resztelésünktõl halálunkig. Minden korban és valamennyi nem-
zedéknek. Ajánlatot csak õ tehet, szabadulást csak õ kínálhat,
a bocsánat szava csak az õ megbízása alapján hangozhat el. Is-
ten mindezt megteszi, de szabadon, tõlünk függetlenül cselek-
szi meg. Nem lehet õt sem kényszeríteni, sem befolyásolni. Vele
nem rendelkezhetünk. Szabadítása nem azzal indul, hogy mi
elõbb méltóvá leszünk arra. A mélységben lévõ sem kezdemé-
nyezheti szabadulását. Egyedül Isten szeretete segíthet rajta.
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A meg nem érdemelt, az eléggé meg nem hálálható, a soha nem
viszonozható irgalmasság. Az eléggé meg nem szolgálható ke-
gyelem.

A templomban az állatok mindennek az ellenkezõjét jelen-
tették: az ember kezdeményezni akart, hogy azután Isten ir-
galmazzon neki. A mélységben lévõ azzal áltatta magát, hogy
Isten bizonnyal kiemeli onnét, ha valami kevéssel besegít sza-
badulásába.

Jézus a templomot az imádság házának nevezte. Ezzel adta
értésünkre, hogy ott csupán egyvalamit tehetünk. Csak Isten
segítségéért könyöröghetünk, valahogy így: „A mélységbõl ki-
áltok hozzád, Uram!”

   3 Kedd

Kenyér a pusztában

Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába… (Mt 4,1)
Jézus szabadító szolgálatához tartozott ez az út. Találkozni
akart azzal, aki a mélység fogságában tart minket. A kísértõt
egészen közel engedte magához szabadulásunk érdekében,
hogy megfossza felettünk való hatalmától. Ezért a legáltaláno-
sabb, minden korban felvetõdõ és mégis megoldatlan gondban,
a kenyérkérdésben vállalt velünk közösséget. Állandóan kíséri
életünket ez a probléma. Ez szûnni nem akaró panaszaink for-
rása. Nagyon sok igazságtalanság és szenvedés tapad hozzá.
Megoldásának ígéretével lehet leginkább hatni az emberekre.
Aki kenyeret ad, tömegeket tudhat maga mellett.

Jellemzõ, hogy a kísértõ a pusztában hozza elõ a kenyérkér-
dést. Ott, ahol azt lehetetlen megoldani. A feltételek hiányoz-
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nak hozzá. A mag nem hoz termést, a kalász nem érik be, a nap
csak a köveket meg a homokot forrósítja. A pusztában üres és
értelmetlen minden szó, amely a kenyeret említi. Már a rágon-
dolás is elbizonytalanít. A bizonytalanná vált embert könnyû
lázadóvá formálni, a kenyéradójával szembeállítani. Izráel népe
a pusztában, kenyér híján kívánkozott vissza rabsága földjére,
ahonnan Isten kiszabadította. A kísértõ valami hasonlóra akarta
rávenni Jézust: feledkezzék meg a küldetésérõl, szakítsa meg
másokért vállalt szolgálatát, csak magára gondoljon. Megdöb-
bentõ tapasztalat: a kenyér az életet jelenti, de a kenyérhez jutás
ösztöne és vágya elpusztíthatja az életet!

Jézus ennek akarta útját állni. A „nem csak kenyérrel él az
ember” kijelentés nem tartalmatlan frázis, hanem az életben
maradás egyetlen lehetõségének felkínálása. A kenyérnél fon-
tosabb, hogy Isten igéje által jelenvalóvá legyen számunkra. Ez
az életadó kenyér – a pusztában is.

   4 Szerda

A hajó

Nagy forgószél támadt, és a hullámok átcsaptak a hajóba. (Mk
4,37)
Életünk egész idején biztonságérzetre van szükségünk. Hely-
re, intézményre, meggyõzõdésre vagy emberre, ahol és aki mel-
lett védettek vagyunk. Képben szólva: a vízen nélkülözhetet-
len a hajó.

Gyakran azonban látszat a hajó adta biztonság. Amint vihar
korbácsolja fel a hullámokat, gyenge alkotmánynak tûnik. Ilyen-
kor külsõ erõk játékszerévé válik, a szél meg a víz alaposan meg-
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táncoltatják. A hajóban lévõk kiszolgáltatottak. Tudomásul ve-
hetik a veszedelmet, vágyakozhatnak a sima víztükör békessé-
ge után, félthetik életüket, de a hajó épen maradásáért semmit
sem tehetnek. Minden azon múlik, hogy mennyire erõs a hajó.
Jól tervezték-e meg, lelkiismeretesek voltak-e az építõi, és hogy
személyzetének van-e szükséges szakképzettsége, hajózási is-
merete, a veszedelemben nélkülözhetetlen emberi tartása.

Ezek az emberi tényezõk azonban nem akadályozhatják meg,
hogy a kinti vihar belül ne éreztesse hatalmát. A hullámok át-
csaphatnak a fedélzeten, és vízzel boríthatnak el mindent és
mindenkit. A szél befújhat a réseken, a recsegés-ropogás meg-
viselheti az idegeket, és az állandó imbolygás tengeribetegsé-
get okozhat. Ez az a pillanat, amikor a rettegõ szívekben és fe-
jekben megszületik a gondolat: mi lesz velem, ha nem tart ki a
hajó, ha léket kap, ha a deszkái nem bírják ki az orkán szorítá-
sát? Ki segíthet rajtam?

Mostanában viharos övezetben járnak „hajóink”. Melyikük
megbízható? Melyikük biztonságos? Melyikük erõsebb a vihar-
nál és a hullámoknál?

Csak az, amelyben Jézus is jelen van, aki szélnek és víznek
parancsol.
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    5 Csütörtök

A forrás

Jézus… az úttól elfáradva leült a forrásnál. (Jn 4,6)
Századok folyamán sok fáradt ember pihenhetett ennél a for-
rásnál. Nem akármilyen hely: Jákóbnak, Isten választott népe
õsatyjának neve kapcsolódik hozzá. Mégis kevesen keresik fel
ebbõl a népbõl, mert Samáriában van. Jézus azonban nem ke-
rüli el. Testében és lábaiban hosszú utak fáradtságával, a déli
órák tikkasztó melegében leül mellé. Ez a mozdulata vigaszta-
ló, felejthetetlen üzenet. Áldott és boldog, aki megérti.

Végzetes bajunk ugyanis, hogy nem merjük vállalni fáradt-
ságunkat és szomjúságunkat. Elhallgatjuk és letagadjuk. Hamis
jelszavak azt sulykolják belénk, hogy az igazi embert semmi sem
gyengíti meg. Megtévesztetten bizonygatjuk, hogy meg nem
fáradók és minden szükségessel rendelkezõk vagyunk. A sike-
res, a sok mindenre alkalmas, a mindenkor rendelkezésre álló
ember szerepét játsszuk. A valóságban alig vonszoljuk ma-
gunkat, és csillapítatlan belsõ szomjúság gyötör. Büntetlenül
nem látszódhatunk fáradhatatlannak, erõsnek, éltetõ vízzel
rendelkezõnek, amikor fáradtak, gyengék és szomjasak vagyunk.
Lehetetlenségre vállalkozik, aki mindig és mindenben eleget
akar tenni az elvárásoknak. Megcsalja magát, aki abban bízik,
hogy önmagában, emberi adottságaiban, tehetségében, szor-
galmában vagy akár önfeláldozásában és szeretetében van a
szükséges erõforrás.

Ez a vélekedés azért veszedelmes, mert könnyen kiszáradó
forráshoz vezet. Olyan vízhez, amely ihatatlan és használha-
tatlan. Csak délibábban létezõ forrásokat vetít szemünk elé.
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A fáradt és szomjas Jézus hívására kell felfigyelnünk. Azokat
szólítja, akik elismerik és vállalják meggyötört, kiszikkadt vol-
tukat. Ilyeneknek ad ingyen az élet vizének forrásából.

6 Péntek

Az udvar

Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült
közéjük. (Lk 22,55)
Látszólag idillikus környezet. Udvar: biztonságot adó, falakkal
övezett, nyugodt hely. Az udvaron lobogó tûz: fény és meleg-
ség. A tûz körül emberek: a közelség könnyít a szívekben kavar-
gó, nyugtalanító gondolatokon. Nem csoda, hogy Péter a tûz
mellé, az emberek közé ül az udvaron.

Itt a helye? Erre készült? Néhány órával korábban máskép-
pen gondolta: Jézus mellett marad. Akár egyedül is. Jól emléke-
zik még a szavakra: „Uram, kész vagyok veled menni akár a
börtönbe, vagy a halálba is!” Most Jézus benn van a fõpap elõtt,
õ az udvaron. Nyugtatgatja magát, hogy társai közül egyedül õ
van Jézus közelében, szemmel kísérheti.

De valóban Jézus mellett van? Körülötte a beszélgetés egyre
kellemetlenebb. Vállalnia kellene tanítványságát, de a gondo-
latai, a szavai kisiklanak korábbi elhatározásának ellenõrzése
alól. Mintha nem is õ szólalna meg: „Nem ismerem õt!” „Nem
vagyok!” „Nem tudom, mit beszélsz!” Kihez tartozik hát? Azok-
hoz, akikkel beszélget, akiknek csak nemet tud mondani? Tar-
tozhat Jézushoz, akit éppen megtagadott? A falakkal körülvett
udvar szinte összenyomja, szeme nem bírja a tûz fényét, az
emberi szó csaknem kétségbeesésbe kergeti.
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Hajnalodik. A közelben kakas kukorékol. A szobában kis moz-
golódás támad, Jézus megfordul. Pillantása Péter tekintetével
találkozik, akinek most jut eszébe a figyelmeztetés, saját fo-
gadkozása, a korábban nem értett mondat: én imádkoztam
érted! Az udvaron, amelyre mindig arcpirulással emlékezik,
megtanulja: nem azért tanítvány, mert alkalmas rá, hanem mert
hûséges Mestere van, akinek szeretetébõl mindenkinek jut. Még
annak a tanítványnak is, aki nem tartott ki mellette.

7 Szombat

A sír

Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi elõkészülete miatt ott he-
lyezték el Jézust. (Jn 19,42)
Több mozzanat emlékeztet a jászolra. Ahogyan az sziklába vájt
üreg lehetett, hasonlóan a sír is. Mindkettõ méltatlan volt Is-
ten Fiához. Megdöbbentõen azonos a külsõ helyzet: születé-
sekor „kéznél van” a jászol, halálakor közel van a sír. S talán nem
erõltetem: ahogyan Mária féltõ szeretettel pólyálta be a kisde-
det, úgy a temetést végzõk is szeretettel takarták leplekbe ha-
lott testét, és takarták le kendõvel az arcát. Ami pedig a legfon-
tosabb: a sír is „alul” van.

A sír azt veti szemünkre, hogy emberi adottságaink és lehe-
tõségeink alapján csak temetni tudunk. Ezt tesszük Jézussal
is. A következõ mondatok ismétlõdõ egyhangúságukkal erre
emlékeztessenek! Arimátiai József sírját adta oda – a halott Jé-
zusnak. Nikodémus mirhából és aloéból készült kenetet hozott,
hogy kenjék meg azzal – a halott Jézust. Simon Péter még hús-
vétkor is csak a lepleket meg az arckendõt látta, s azon gondol-
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kodott, hogy hol lehet – a halott Jézus. Mária a „kertészt” fag-
gatta, hogy hová vitte – a halott Jézust. Nem vettük még észre,
hogy Jézusunk, akit szeretettel említünk, aki iránt nem vagyunk
közömbösek, akit imádságainkban szólítgatunk, valójában –
halott Jézus? Pedig ha Krisztus halott, akkor semmit sem ér a
hitünk!

A sír azonban továbbsegíthet. Ideiglenesnek szánták a Jézust
eltemetõk. Õk Isten szándékának akaratlan kifejezõi voltak.
Megtették, amit ember cselekedhetett, de tettük továbbmu-
tatott: valaminek még történnie kell! Isten pedig cselekedett.
Az ember életének legutolsó állomásán, a sírban. A legmélyebb
mélységben.

Isten, aki hatalmasan cselekedett Jézus sírjában, csodát tud
tenni a sír elõtt is. Õ adja nekünk – az élõ Jézust!





II. Egyházi esztendõ –
ünnepek
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8 Áldott, unott körforgás

Már hányadik éve ugyanaz! Advent, karácsony, böjt, húsvét,
pünkösd, majd ugyanaz, megint elölrõl. Nem túl egyhangú?
Uram! Nem féltesz minket attól, hogy ez az egész körforgás
gépiessé, netán üressé válik? Sokan biztosan nem is számolnak
vele: minek a polgári mellé még egy egyházi év is – évrõl évre
változatlan programmal. Akik mégis tartják, képesek-e olyan in-
tenzitással megélni, amely méltó ezekhez az ünnepekhez? Nem
fenyeget-e az, hogy kimerül a megrendezéssel megbízott szol-
gáid fantáziája, és elszürkül az egész?

Ma az az ötlet járja, hogy inkább a családi események és az
élet mérföldkövei vagy határvonalai mentén kellene az ünne-
peket megformálni. Igazuk van. Részben…

Az egyházi év kincsesláda. Felbecsülhetetlen érték rejtõzik
benne. Újra meg újra kinyílik, elénk tárja kincseit. Kézbe vesz-
szük õket egyenként. Olykor ez, máskor az tûnik ragyogóbb-
nak. De mind érték, s mind a mi rendelkezésünkre áll.

Ha szürkének, értéktelennek tûnik a kincsesláda, az nem azért
lehet, mert értéktelen bizsu van benne, és nem is azért, mert a
láda rossz. Csak azért lehet ilyen érzésünk, mert hagytuk poro-
sodni, és azért, mert amikor felnyitottuk, nem markoltunk elég
mélyen a kincsekbe.

Vegyük elõ a portörlõt! Fedezzük fel a kincset. Úgy tûnik,
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mintha az ember ma nem tudna ünnepelni. Ne engedjük, hogy
ezt elhitessék velünk! Advent, karácsony, vízkereszt, böjt, hús-
vét, pünkösd, s az õket elrendezõ, egybefogó kincsesláda a mi-
énk. Fedezzük fel újra!

9 Mondhatok ezért köszönetet neked?

Uram, nagyon szeretem azokat az ünnepeket, amelyek rólad
szólnak. Ilyenkor végre több idõ jut az igeolvasásra, és szomja-
san hallgatom a prédikációt. Megtelik a szívem magasztalással
és hálaadással. Olyan jó leborulni eléd! De ezek az ünnepek meg-
lehetõsen ritkák.

Bár tudom, hogy nemcsak ezeken a napokon vagyok a te gyer-
meked, mégis félek, hogy kiszorulsz hétköznapjaimból. A hit
megélésére is idõ kell, idõ az igeolvasásra, imádságra, de az idõ
rendszerint kicsúszik kezeim közül, s mire millió munkám vé-
gére érek, az imádság felénél elnyom az álom.

Pedig annyi mindent szeretnék megköszönni neked! Kegyel-
medet és szeretetedet, az életemet és szeretteim életét, mun-
kámat, ételemet-italomat s azt is, hogy még mindig vidám reg-
gel köszönt rám, és este békén hunyom le szememet.

A hétköznapok apró-cseprõ dolgait illetõen viszont elbizony-
talanodom. Nem érzem méltónak hozzád, sõt, általában emlí-
tésre méltónak sem érzem azokat.

A jól sikerült ebédet, ügyes vásárlást; ha a szokásosnál több
munkát tudtam elvégezni, s így valamivel több szabadidõhöz
jutottam. Ezek is fontosak nekem, meghatározzák hangulato-
mat, jó kedvre derítenek, de elférnek vajon a tenyereden? Nem
baj, ha idõnként elégedettséget érzek jól sikerült munkám lát-
tán? Mondhatok ezért köszönetet neked?
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Annyi mindennek örülhetek az életben: gyermekem elége-
dett mosolyának, kedvenc édességemnek, egy szép ruhának,
kedves bóknak, egy hosszú út után a baj nélkül való megérke-
zésnek, gyengélkedõ szeretteim gyógyulásának, egy könyvnek,
amit jó újra és újra kézbe venni, versnek, ami felkavar, a tenger-
nyi zöld fûnek, virágnak, amit annyira szeretek, mert felüdít…
mondhatok ezekért köszönetet neked?

Annyi mindennek örülhetek az életben – az életben, amit
tõled kaptam, és az „annyi mindennek”, ami jó, amirõl hiszem,
hogy csakis tõled jöhet. Gondoskodásod mindenre kiterjed.

Megtapasztalom, hogy te nem legyintesz az én rosszkedvem-
re sem, ahogyan a kicsinynek vélt vétkeimre is figyelsz, figyel-
meztetsz, nevelsz. Ott vagy a magasztos gondolatok, õszinte
imádságok mélyén, s rám mosolyogsz kis boldogságaimban is.
Nincs, amit megérdemelnék. Mégis: te értünk adtad Fiadat, s
vele nekünk adtad a világot, az életet s mindent, mindent, ami
az élethez kell.

Szeretnék hát mindenért köszönetet mondani neked.

10 Amirõl a szivárvány beszél

Az a reggel nem olyan volt, mint amilyenek a reggelek voltak
máskor. A nap fölkelt ugyan, de ezt senki sem vette észre. Mert
azon a reggelen olyan szürke volt minden, mint egy borús, bo-
rongós novemberi délután. Pedig tavasz volt, április vége. S az
évnek ez a szaka akkor is szép, ha borús az idõ. Hiszen a fák
friss lombja és a virágok gyönyörû színekben pompáztak. No,
igen. A színek. Épp velük volt baj azon a reggelen: nem voltak
színek. Minden szürke lett: a levelek, a fû, a virágok. Az ég, a
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felhõk, és észrevétlen-szürkére fakult a nap is. Minden egyfor-
ma, egyformán szürke lett.

Mulatságos – gondolták azok az emberek, akik rögtön ész-
revették a változást –, mint a fekete-fehér televízió. De rég is
volt már az az idõ! De aztán rájöttek, hogy ez mégiscsak a való
élet, nem pedig a televízió képernyõje. Ettõl kicsit furcsán érez-
ték magukat, és nyugtalanságuk a következõ napokban egyre
jobban fokozódott. Voltak, akik eleinte semmit sem vettek ész-
re: egy szürke világban élték szürke életüket, addig sem figyel-
tek a színekre. S volt, akinek egy fotókiállítás képeinek kime-
revített szürkesége jutott eszébe, annak különös, de megka-
pó, szokatlanságával fölemelõ hangulata. Néhány hét múlva
azonban már mindenki egyformán szorongott. Hiányoztak a
színek! Ekkor már azoknak is, akik eltûnésükig észre sem vet-
ték õket. A színek szökésérõl, árulásáról kezdtek suttogni az em-
berek. Mások inkább büntetést vagy menekülést véltek fölfe-
dezni a jelenség hátterében, hiszen régóta emlegették már,
hogy a színek beszélnek, saját nyelvük van, mondani akarnak
valamit, de az emberek nem voltak már kíváncsiak sem rájuk,
sem mondanivalójukra. Csak magukkal voltak elfoglalva, de az
is lehet, hogy csak nem értették a színek beszédét. Dísznek
tekintették és használták õket csupán, nem valaminek a kife-
jezésére. Valaminek – hiszen nem tudták már, mit is jelente-
nek a színek. Nem, most már tényleg nem jelentettek sem-
mit, mert nem voltak többé. Eltûntek, és szürkeséget hagytak
maguk helyett mindenhol.

Egy egykor fehér falú kicsiny templomban is föltûnt hiányuk.
Ebben az egyszerû, szerény állandóságban a színek változása
mutatta az idõ múlását. Mutatta, amíg innen is ki nem vonul-
tak a színek. Nem mutattak már semmit, az egyhangú és moz-
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dulatlan szürkeség teljesen körbevette és körülzárta a kicsiny
teret, s rajta keresztül a mindenséget.

Nem volt többé az egyszerû zöld, amely szerényen és hal-
kan, s itt-ott kissé kopottan emlékeztetett arra, hogy a remény
akkor is él, amikor már semmi sem maradt. Az ünneptelen he-
tek hosszú sora volt az övé, amikor látszólag nem történt sem-
mi, ami – úgy tûnt – csak arra való, hogy kitöltse az ûrt. Az ese-
ménytelenség túlélésérõl beszélt, a hétköznapokról, amikor
õszintének lenni is sokkal nehezebb. Megszokták már, nem is
figyeltek rá, pedig erõs és életvidám volt, mint a tavaszi friss
hajtások, amelyekben duzzad az erõ, amelyek a jövendõt hor-
dozzák magukban: a kicsiségben összesûrítve a hatalmasat, a
mindent. A zöld a földön járt, de ehhez föntrõl merítette az
erõt, az onnan érkezõ fény felé nyújtózkodott, amelyre szüksé-
ge volt, amely az életet jelentette. S az újrakezdés örök lehetõ-
ségét is. A zöld halk volt és szelíd. Talán ezért tûnt a legészre-
vétlenebbnek, bár õt látták a legtöbbször. Megszokták már, nem
is vették észre, átnéztek rajta, nem hallgatták meg. S most õ
hiányzott a legjobban. Mert mégiscsak az állandóság bizton-
ságát jelentette az eseménytelenségben, s a reményt a várako-
zásban. Milyen furcsa, hogy életünket az állandó várakozás tölti
ki, csak valahogy nem vesszük észre – jutott eszébe az embe-
reknek. Várunk valami jobbra, s hogy mi az, azt sokszor nem is
fogalmazzuk meg, telik-múlik az idõnk, és mire rájövünk, hogy
mi mindent szalasztottunk el, addigra az idõnk is elfogy. A ki-
vételeset, a csodát várjuk, pedig az mindennap ott van az éle-
tünkben, csak alig észrevehetõen. Mint a zöld – sóhajtották, s
próbálták fölidézni, milyen is volt.

Eltûnt a lila is. A titokzatos lila, amely olyan volt, mint egy
kapu. Megállította a vándort, s bevezette a titkok világába.
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Megállított és elhalkított vagy elhallgattatott mindenkit, hogy
olyan dolgokat vegyenek észre, amelyek mellett elmentek vol-
na, vagy éppen rátapostak volna. A lila megtanított várni. Iga-
zán, nagyon várni valamire. S nagyon akarni valamit: a válto-
zást. A lila volt a majdnem. A kezdet. Ami elindított, miután
megállított, csakhogy akkor már más utakon, más célok felé.
Mert õ mutatta meg az igazi célokat. Sokakat megtévesztett –
akaratlanul –, hiszen sötétsége nem a lehangoltságot sugároz-
ta, hanem az elmélyülést, a befelé fordulást segítette. S meg-
láttatta az emberekkel önmaguk sötétségét, árnyékát, mint
valami olyat, aminek fényre van szüksége. Belsõ tûz volt, amely
önmagunk fölfedezésére gyújt, s az önvizsgálat tüzén át vezet.
Barát volt, amely hosszabb ideig kísérte az embereket – s eb-
ben hasonlított a zöldhöz –, kísérte õket az ünnep felszabadí-
tó, fehér világába.

Az ünnepébe, ahol minden titok föltárul. Az ünnep az a
prizma, amely elnyeli a hozzá érkezõ láthatatlan, fehér fényt,
és szelíden elõhívja, megmutatja a benne elbújó színeket. Mi-
lyen csodálatos is a fehér! Állandóan körülvesz bennünket,
mindent megvilágít, mi pedig csak azt látjuk, amit láthatóvá
tesz, õt magát nem. Talán ezért is lett az ünnep színe. Mert
megláttatja a kivételeset, amely rejtve marad az ember szeme
elõtt. Olyan emberi volt, s mégis több annál. Az emberek sze-
rették a fehéret. Mert ünnepeket hozott, felemelõ, mindent
megváltoztató ünnepeket, amikor minden egy kicsit jobbnak
tûnt, de talán jobb is lett minden azokon a napokon. A tiszta-
ságot jelentette, a makulátlanságot, amely mindannyiukból
hiányzott, s amelyre mindenki vágyik titokban. És emlékezte-
tett az ember kivételes lehetõségére is, aki a tisztaságban, a
makulátlanságban jött el közéjük, hogy elhozza nekik a Min-
denható végtelen szeretetét. Rá emlékeztek a fehér ünnepe-
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ken. Most azonban a fehér sem volt. A szürke napokat semmi
sem választotta el egymástól, az idõ mintha megfagyott vol-
na. Nem várt semmit, nem mutatott sehová, és úgy tûnt, nem
is haladt semerre.

Legalább a fekete maradt volna meg! A szürke szomorú, le-
hangoló volt és felszínes. A mélységes fájdalom feketéje legalább
egyértelmû volt – mi mindennek tud örülni az ember a válto-
zatlanságban! A fekete elnyel mindent, s nem ereszt vissza sem-
mit – mint a fekete lyukak a világegyetemben. Letakar és el-
nyel kegyetlenül. A fájdalom és a gyász volt, a reménytelenség
fájdalma. A vége volt mindennek. A halál, amirõl nem lehet
tudni pontosan, mi is, csak a végtelen hiányt érzi az ember, a
nincset. De kellett, nagyon kellett a fekete is, kellett a mélység,
mert nélküle nincsen magasság sem, csak egyhangú egyenes. A
szürkeség. Amely szétterül mindenhol. De a fekete lágy is,
mint a nyári éjszaka, amely betakar, beborít mindent, és meg-
lágyítja az éleket és a sarkokat. Eltakarja a riadt gondolatokat,
és lágy érzéseket hoz. Ha behunyjuk a szemünket, eltûnik a
színes világ: a feketeség megnyugtat ilyenkor, kizárja azt, ami
elvonja a figyelmet, és elcsendesít. Megtanít beszélni, be-
szélgetni azzal, aki mindig figyel ránk, aki mindig óvja léptein-
ket, akinek mindent köszönhetünk. Még a fájdalmat is, ame-
lyet a vigasztaló lehullott s megszáradt vérének feketesége je-
lentett.

Nem volt már a piros sem. A diadalt, a vérrel kiharcolt gyõ-
zelmet is elmosta az egyhangúság. Hova lett a piros, amely a
tûz volt, a láng, a lázadás, a kiontott vér gyõzelme?  Nem volt
sehol, s úgy tûnt, eltûnésével megszûnt az élet piros lüktetése
is. A piros volt a legjobban kiszolgáltatva a korok változásának.
Valamikor nagyon régen a legelõkelõbb volt a színek között, a
bíborcsigákból kinyert egyetlen csepp nedv festette pirosra az
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arra érdemes dolgokat. Azután sötétebb korokban túl harsány-
nak bizonyult. Most pedig eltûnt õ is. S vele együtt az erõ és a
lelkesedés is. Nem emlékeztetett már a tûzre és a lángnyelvek-
re, nem emlékeztetett az új utakat keresõ bátorságra, s nem
ígért már semmilyen utat. Nem lobbantott többé lángra, mert
nem volt többé a piros sem.

Színek nélkül nincsenek ünnepek és hétköznapok, nincsen
várakozás, nincsen elindulás és haladás, és nincsen megérke-
zés. Színek nélkül elveszettnek, elhagyatottnak, végtelenül ma-
gányosnak érezték magukat az emberek. A hiány feszültsége egy-
re nõtt… azután hirtelen megszûnt. Az emberek belefásultak a
színtelenségbe. A szürkeség átjárta életüket, gondolataikat ki-
mosta. Voltak, akik még föl-fölnéztek az égre, hátha megpillant-
ják végre halvány kékségét, de lassan már azt sem tudták, mit
is keresnek.

Egyszer azonban – már senki sem tudta, mennyi idõ telt el a
színek nélkül – elõször halványan, alig észrevehetõen megje-
lent valami ott fönn a magasban. Egy ív. Egy színes ív. Egyre
több ember vette észre, és egyre többen néztek a magasba, s
csodálták a friss színeket. A szivárvány tényleg csodálatos je-
lenség volt mindig, s most, a nagy szürkeség után olyan hihe-
tetlen volt megjelenése. Mert a szivárvány több volt a színek-
nél. Szimbólum volt mindig, az új élet, az újrakezdés jelképe
évezredeken át. Emlékeztetés és ígéret. Senki sem mondta ki,
mégis mindenki érezte ezt. A szivárvány megmozdult, elindult
a földre. Eljutott mindenhová, s megfestette az elszíntelene-
dett világot. Az emberek nem tudtak betelni a látvánnyal. Most
már értették, mit mondanak a színek. Most már tudták, hogy
egy szivárványszínû szív szépséges üzenetérõl beszélnek, amely
a legfontosabb ezen a világon…
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11 Újra

Újra
nem sajnálsz utat, idõt, erõt
eljössz
ugyanúgy, mint rég
mert sajnálod a makacs és kishitû embert
aki még mára sem tanult meg semmit
eljössz
csendes léptekkel hozod
szeretetcsomagodat
örömajándékod
széttárt karod együttérzõ ölelését
földre jössz
újra
ugye kopogtatsz nálam is?

12 Advent – Vártalak?

Elõttem az adventi koszorú gyertyáinak fénye, ez már az ad-
venti idõ kiteljesedését mutatja. A próféta azt mondja: és el-
jön, akit minden népek óhajtanak.

Ezek a napok és az adventi vasárnapok egyre jobban arról
tanúskodnak körülöttünk, hogy készülünk. Gondolatainkban
az fordul meg a legtöbbször, miként tudnánk a hozzánk legkö-
zelebb állókat, szeretteinket meglepni, megajándékozni. Töb-
bet adni abból, ami mindennél értékesebb, drágább, ami soha
el nem fogy.

Uram! A hétköznapok forgatagában figyelmem vajon meny-
nyire irányult reád? Tényleg vártalak adventben? De hogyan?
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Nem voltam figyelmetlen, vagy épp túl szorgoskodó teendõim
során, amelyek közepette elfelejtettem egyet, a fontosat? Vár-
talak? Igen!

Õt várom, Jézus fogadására készülök az adventi napokban.
Amikor a nap lenyugszik, s midõn az est közeleg, itt vagyok elõt-
ted, mennyei jó Atyám. Kérlek, készítsd elõ szívünket, hogy
méltóképpen fogadhassuk a világ világosságát, örvendezõ lé-
lekkel várjuk a mi Üdvözítõnket, akinek fogadására így szólít
fel a próféta: Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek az õ ösvé-
nyeit! Amikor most hozzád fohászkodunk, kérünk, figyelj reánk,
hogy imádságunkkal megnyissuk a szívünket, és helyet adjunk
a mi Megváltónknak.

Drága Urunk! Nem lehet semmi más gazdagabb ajándék szá-
munkra a te szeretetednél. Adj békességet mindnyájunk lelké-
be, hogy a mi Urunk fogadása méltó legyen. Ajándékozz meg
bennünket is örömmel, szeretettel és boldog új élettel, hogy
legyen boldog karácsonyi ünnepünk!

13 Vártalak – de másként jöttél

Uram, szóltál hozzám, majd újra vártalak. Elõször boldog türe-
lemmel. Tervezgettem: hogyan is várjam a nagy találkozást.
Azután a sok várakozásban – és álmodozásban – talán kissé meg-
feledkeztem rólad… De eszembe jutottál! Meg akartam kö-
szönni neked az álmokat. Kerestelek a templompadban, a min-
dennapi tennivalókban… Kerestelek Bibliám fölé hajolva…
Talán meghallottad hálaadásomat.

Jött bukás, csalódás is. De már-már kezdtem újra álmodni
álmaimat, mikor egy magányos gyertya fényében egészen kö-
zel jöttél hozzám… Nem akkor, nem úgy, ahogyan vártalak…
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De megláttam arcodat az adventi gyertyalobogásban, a hóesés-
ben, a hajnali napfényben, a kisgyermek mosolyában… Most
így álmodom újra az álmokat. Maradj mellettem, s ha kell, állj
szóba velem megint – baráti beszélgetésben, ölelésben, a temp-
lompadban, az adventi gyertyafényben…

Én így tervezem életemet, a nagy várakozást. De köszönöm,
Uram, hogy a te terved néha más. Köszönöm, hogy te nem vagy
az álmaim rabja, és onnan, ami teljesen más, megszólítasz néha.

14 Vártalak?

Csendesen gyertyát gyújtanék – s az élõ láng beszélne helyet-
tem, aki nehezen találom meg a szavakat. Reszketve mesélne
emlékekké sárgult, az idõ egyre keményebb páncéljával takart
egykori álmokról, tervekrõl, a múlt várakozásáról: életem törté-
netérõl. Idõnként fel is lobogna, hiszen még bennem is él a láng,
amely minden napnak értelmet keres, felemelkedik a munka, a
család, a belsõ öröm lendületén: az értelmes jövõ reményében.
Égne elõtted az én lángommal, aki örök várakozó vagyok.

Minden várakozásom mélyén ott lapul a megérkezés legtöbb-
ször öntudatlan vágya. Hiszen várakozás és megérkezés egymás-
ból élnek. Mert a szívem mélyén tudom, hogy életemmel a vá-
rakozás földi korszaka után is egyszer meg kell érkeznem vala-
hová: a beteljesedéshez, az ünnephez. S az én várakozásom csak
akkor lobbanhat most lángra, ha bízhatok abban, hogy erre az
ünnepre te is megérkezel.

S akkor az én várakozásomból és a te érkezésedbõl találko-
zás is lehet.
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15 Vártalak – de talán tévedtem?

Uram, egész novemberben, életem legködösebb, legszürkébb
napjaiban végig ezt vártam – a megtisztító havat, az advent
örömét, megjelenésed csodáját. Vártam a kapaszkodóra, az évrõl
évre megújuló remény újbóli eljövetelére.

S most itt van az új kezdet, az új egyházi év, engem pedig
elfog a kétség: biztos, hogy eljössz? Nem tévedés, önnyugtató
játék a hit, a várakozás – módszer, amellyel úrrá lehetek saját
kétségbeesésemen? Nem csak önbutítás abban bízni, hogy va-
lóban eljössz? Valaki azt mondta: nem mondhatok le a remény-
rõl, hiszen egyebem sincs. De nekem ez kevés! Elég-e, ha csak
a hitemben hiszek? Elég-e, ha csak az a reménységem, hogy
egyáltalán tudok reménykedni, s nem az, amiben reményke-
dem? S mi lesz akkor, ha az idei karácsony is csak fenyõfát és
ajándékokat hoz, de megújulást nem – mint oly sokszor eddigi
életemben?

Telve vagyok kérdésekkel, az igazi várakozás utáni vágyako-
zással. Bátoríts, Uram, hogy kérdéseim ellenére is közel akarsz
lépni hozzám, hogy kétségeimmel együtt is elfogadsz. Oldd fel
bennem, kérlek, a kérdõjeleket – nem bizonyítékokkal, sem ma-
gyarázatokkal, hanem azzal a csodával, hogy te hitetlenségem
ellenére belépsz az életembe.

16 Karácsonyi készülõdés

Uram, napok óta a karácsonyi vásárt járom, és azon töröm a
fejem, kinek mit vegyek, mivel kedveskedjek. Gyakran látok
megfelelõt, többnyire azonban el is szomorodom, mert gyor-
san kiürül a pénztárcám. Szeretnék örömet szerezni, de úgy
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érzem, annyi akadálya van. Adventi koszorút is vettem, de még
nem volt idõnk közösen gyertyát gyújtani. Most nagy a sür-
gés-forgás, és én azt szeretném, ha ebben az évben valódi kará-
csonyunk lehetne, amikor a te születésnapodat ünnepeljük, és
annak örülünk, amit te hoztál nekünk. Jó lenne, ha futná
az idõnkbõl az elcsöndesedésre, és bánom, hogy ritkán jutsz
eszembe.

Kérlek, emlékeztess arra, hogy a szeretet a legnagyobb aján-
dék, és az soha el nem fogy. Ha elkeseredek, érezzem: az a
fontos, hogy szívbõl ajándékozzunk, és nem az, hogy mennyit
és milyen értékben. Hadd vehessük észre, hogy magadat adod
nekünk, ezért csodálatos ez az ünnep: eljöttél közénk, hogy
egykor mi is nálad lehessünk.

17 Mélyre süllyedtél

Inkarnáció és teofánia. Mindkettõt értünk tetted. Az elsõt egy-
szeri történetként a történelem folyamában, a másikat többek-
nek több helyen, többször. A kettõ mégis elválaszthatatlan. Sze-
retted az emberi élet színpadát és benne minden szereplõt. Ha
azt mondanám: lealázkodtál hozzánk, megbánthatnálak. In-
kább ezt mondom: eljöttél. Eljöttél tieidhez, hogy boldogulá-
sukat tõled várják, békességüket tõled kapják, életüket neked
köszönjék. Eljöttél, hogy még nehezebben tudjanak különbsé-
get tenni életük önértéke és a tõled kapott méltóság között.
Hogy végiggondolják és megdöbbenjenek: velük az Isten. Meg-
világosodás, csodás jelenségek, csak versben elmondható érzé-
sek és hivatalos értelmezések helyett „életed” mindannyiunk
életének természetes kezdetével kezdõdött. Bárki megnézhe-
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ti, mindenki átélheti. Így jöttél el, hogy csodálkozzunk inkar-
nációdon és csodáljuk teofániádat. Hogy ne tudjuk pontosan,
hol ér véget a kérés, és hol kezdõdik a köszönet.

18 Szela

Sokáig azt hittem, hogy ez a furcsa szó utasítás a karvezetõnek
rövid szünetre. Nem volt könnyû pengetni a lantot, fújni a
sófárt. A fordulat ismét „magától” jött, mint a kegyelem. Úgy
történt, hogy egyedül lakván és korán kelve hangosan olvastam
a sorra következõ zsoltárt, a számunkra jelentõs negyvenhato-
dikat. Háromszor is szerepel a viszonylag rövid szövegben a
„szela”. Megnyílt elõttem váratlanul a szó mélyebb értelme.
Három szakaszban zeng Isten hatalmas tetteinek dicsérete.
Lehet, hogy a „szela” zenei utasítás is. De számomra azt jelen-
tette: amit hallottál, csendben forgasd meg a szívedben, mon-
dogasd hangosan is, hogy meggyökerezzen szívedben, s az ör-
dög ne tudja ellopni Isten néked szánt ajándékát. Felragyogott
elõttem Mária arca, aki mindazt, amit hallott a pásztoroktól,
napkeleti bölcsektõl, „szívében forgatta”, azaz újra és újra is-
mételgette, nehogy a feledés pora eltakarja. Sok-sok év után
Efezusban az evangéliumát író Lukács elõtt pontosan hang-
zott a karácsonyi eseménysorozat az angyali kórusig. Így ma-
radt meg számunkra Jézus születésének története…

Óh, áldott „szela”, a szív és a lélek csendje, amelyben elcsi-
tul bennünk minden lárma, zaj, a világ hazugsága, hamis esz-
mék és tévtanok áradata, és mint azon az éjszakán a kisimult
tó vizén vidáman játszott a holdfény, úgy bennünket is csend-
ben elér a keresõ Isten szava. Nem csinnadrattával jön, nem
kürtöltet maga elõtt, nem sürögnek-forognak titkárnõk, szál-
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lást készítõk, számtalan röplap és plakát, a média ravasz mes-
terkedése… Jön halkan és szelíden, de csak akkor érkezik meg
szívünkbe, ha végre zsoltárunk figyelmeztetése szerint elcsen-
desedünk, és elismerjük, hogy õ az Úr, s rajta kívül nincs se vé-
delmet nyújtó vár, se csaló Jákób-féléknek bûnbocsátó evangé-
lium, se ujjongó hálaadás, hogy õ a mi Istenünk!

Áldott ószövetségi szócska. Szívembe loptad magadat. Add,
hogy megtanuljam azt, amire késztetsz. Fontoskodás, ígérge-
tés, dicsekedés, nyafogás helyett a csendben megtisztult látás,
megpihent szív. Hiszen aki meg se moccan, az jut a legmesz-
szebbre!

19 Karácsonyi ég alatt

Istenem, hallgass meg engem. Nincs okom panaszra, egyedül
csak örömre. Karácsonyi ég alatt ne engedd újrakezdenem az
elégedetlenkedõ mondatokat és a számonkérõ szavakat. Éb-
reszd az örömöt bennem, hadd sugározzon körülöttem is. Nyisd
ki a szememet, hogy észrevegyem az ünnep erejét. Emeld fel a
fejemet a megszokott mélységbõl, hogy távolabb lássak ma,
mint eddig. Tégy alkalmassá arra, hogy legalább egyetlen lépést
tegyek a hozzád vezetõ ösvényen. Ámen.

20 Ajándékbontás

A gyertya lángja elõtt ma senki sem ül egyedül.
A templomtér illata most mindenkihez elér.
Az éneklésbõl még a mindig néma sem marad ki.
A jászol körül a legkisebb gyermek is bátor lehet.
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Az ablakon át a sötét szoba fényárban úszik.
A nyikorgó bútorok ünnepi csendet tanulnak.
Az elkeveredett vándor hazavezetõ útra talál.
Az isteni ajándék kibontása már nem a mi dolgunk.

21 A tisztaság Ura

Együtt kellene imádkozni, de túl távolra kerültünk már
lehetne énekelni most, de túl érdes a hangunk
ülhetnénk közel egymáshoz, de nincs idõnk rá
nézhetnénk az érkezõ gyermekre, de fáradt a szemünk
hallhatnánk csengõ hangokat, de zajjal tele a fülünk
vehetnénk tiszta levegõt a tisztaság Uránál,
hogy minden por és szenny messzire kerüljön ma
és holnap is talán.

22 Mária szavai

Istenem, a szívemben szeretném forgatni a legszebb dolgokat
én is, de nem tudom elfelejteni mindazt, ami egyáltalán nem
szép.

Istenem, a szívemben szeretném forgatni az igazi emléke-
ket, de mindent megelõznek a hamisak.

Istenem, a szívemben szeretném forgatni a megtalált érté-
keket, de olcsó holmi borít el mindent, mindent.

Istenem, a szívemben szeretném forgatni a holnap érzését,
de nyomaszt a múlt.

Istenem, a szívemben szeretném forgatni a te jelenlétedet.
Ne engedd, hogy elveszítsem ezt a karácsonyi képességet.
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23 A testvérszeretet

Uram, segíts átrendezni a világot,
mert ezt álmodtam gyermekként.
Hadd szelídítsem a támadót,
mert csak így elviselhetõ a léte.
Hadd ébresszem örömre a testvérem,
mert te ezért toppantál be szenteste közepén. Ámen.

24 Kérdések az úton

Istenem, aki egyedül maradt a villamoson, most merre menjen?
Istenem, aki ma elesett és mindene fáj, most hová siessen?
Istenem, aki nem talál meghallgatásra, most hogyan beszéljen?
Istenem, aki hozzád indulna az ünnepen, most engedd,
hogy lépjen. Ámen.

25 Az igazi világosság

Istenem,
a te világod annyira más, mint a miénk
a te érkezésed valódi eljövetel
a te fényed betölti az életünket
mert az igazi világosság megvilágosít minden embert –
a mi utunk nyomorultul önzõ még ma is
a mi gondolatunk szûk körben mozog még most is
a mi érzésünk pontosan kiszámítható minden percben
mert az igazi világosság megvilágosít minden embert –
a te közelséged meggyógyít minket
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a te hangod ereje felébreszti szunnyadó életünket
a te mozdulatod eltünteti a régit, és újat hív létre
mert az igazi világosság megvilágosít minden embert –
a karácsonyi fényben te tiszta fehér vagy
a karácsonyi csendben te mély lélegzetet adsz
a karácsonyi magányban te velem maradsz. Ámen.

26 Senki sincs ma egyedül

Uram, te a gyengéhez gyengéden érkezel
és az utat megmutatod neki

Uram, te a gyôzteshez gyôztesen jössz
és az utat megmutatod neki

Uram, te az elesett mellé elesettként állsz
és az utat megmutatod neki

Uram, te a fájdalomba a fájdalmak embereként lépsz be
és az utat megmutatod

Uram, te ma hozzám egészen belülre érkezel
és az utat együtt teszed meg velem. Ámen.

27 Nincs erõm, mert megfáradtam...

Uram,  nehéz tiszta levegõt
venni romlott környezetben.
Láttam és most is látom
a fuldokló világot körülöttem.
Fájdalmas rátekinteni a fákra, keserves hallgatni
a madarakat és kínzón gyötör a sötét.
Még szomorúbb a lelki szürkeség,
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amely lassan mindent egyformává
tesz. Nem kíméli az ünnepet sem,
azt is hétköznappá változtatja.
Uram, küldd nekünk ma fényedet.
Adj jó és tiszta levegõt.
Teremts bizalmat és bátorságot bennünk
életünk folytatásához.
Indíts el minket az igazi öröm felé.
Állíts meg minket egy társunk mellett,
hogy neki is lehessen karácsonyi öröme. Ámen.

28 Szenteste

Amikor mégis egyedül vagyok, vagy azokra
gondolok, akik egyedül vannak...

Istenem!
Soha annyira, mint éppen most
csendre vágyom és  nyugalomra...
Soha annyira, mint éppen most
megállni szeretnék a tülekedésben, rohanásban...
Soha annyira, mint éppen most
örülni tudnék a szavadnak és az erõdnek...
Soha annyira, mint éppen most
szeretném meglátni a kicsiségben a nagyságot...
Soha annyira, mint éppen most
érezni szeretném közelségedet,
hogy egyedül ne maradjak, Istenem, éppen ma este. Ámen.
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29 Elveszített élet

Uram, Istenem!
A tettek helyén  mindig csak a nagy szavak
maradnak
a simogató közeledést pedig megelõzi
a rideg távolság
õszinte szavaink fagyos közönyben
halnak el
a veled való beszélgetés a szüntelen idõhiány
miatt akadozik.
Jöjj közel hozzám, hogy megforduljon minden
körülöttem és bennem. Vedd kezedbe azt,
amit én már régen elveszítettem, és állítsd vissza
igazi, eredeti helyére az én életemet is. Ámen.

30 A holnapi napért

Nemcsak a fény, az árnyék is eléri az életem.
Istenem, taníts meg élni vele, hogy félelmem kisebb legyen.
Ha munkámra gondolok, a hiányokat hamar meglátom.
Ha emberekre figyelek, a tönkrementeket veszem észre.
Ha eredményt keresek, az elrontott feladatok
szaporodnak szemem elõtt.
Ha pihenni lenne idõm, elmaradt munkák
tornyosulnak fölém.
Ha alkotni lehetne, az energia hiányzik belõlem.
Ha szeretetet sugárzok, félek,
hogy nem marad belõle holnapra.
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Add meg, Uram, hogy árnyék-létemben mégis
uralkodjon a te fényed.
Segíts, hogy minden esti sötétségben
úgy köszönjek meg mindent,
mint aki várja a te holnapi fényed. Ámen.

31 Küldetéstudat

Bár még sötétség borítja a földet
és minden olyan nehéz
ember embert bánt minduntalan
a gyõztes a vesztest tovább kínozza
az elesett pedig teljesen magára marad
az ajtók mindenütt szorosan bezárva
az arcok keményen rándulnak védekezésre
a kezek pedig mozdulatlanul nyugszanak
akik összetartoznának, csak távolodnak
De fölötted ott ragyog az Úr
hogy világosságod erõt adjon a keresõknek
hogy ragyogásod ébressze az alvókat
hogy hangod gyógyító szóvá váljon a téged hallgatóknak
hogy tekinteted felfelé nézzen a mélységekbõl is
hogy megújult színeidet észrevegyék a szenvedõk
hogy mozdulataidat számon tartsák a körülötted élõk
hogy ne a vég felé fordíts útitársakat, hanem lehess
a kezdet  hírnöke.
Bár még sötétség borítja a földet.
De fölötted ott ragyog az Úr.
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32 Mégsem felesleges...

Uram, nem mindig könnyû felismerni,
néha nagyon nehéz emlékezni arra,
hogy mégsem felesleges az életem.

Uram, eredménytelenség és megfáradás idején,
amikor minden olyan keservesen alakul,
akkor is idézd fel bennem:
 mégsem felesleges az életem.

Uram, amikor üzenetet keresek
és lelkesedést szeretnék ébreszteni,
amikor vállalni akarom a küldetést,

te akkor is állítsd elém az egyedül teljes örömhírt:
mégsem felesleges az életem, mert születésed óta
miattad van értelme az én életemnek is. Ámen.

33 Ünnepi felfedezés

Istenem, én most kezdem észrevenni, hogy
ma  másik lámpát gyújtunk, mint tegnap
ma  másik gyertya világít, mint a hétköznapokon
ma teljesen új illat tölti be a szobát
ma egészen más szó hangzik felénk
ma különleges íze van mindennek
ma visszafordíthatatlan lépést tehetünk meg bátran
ma új hír válthatja fel a régi szavakat
ma kiapadhatatlan forrásból árad ránk a szeretet.



67

Ma egy kérdés éri el az életemet, és úgy érzem, képes vagyok
örömmel felelni rá: Igen, úgy legyen. Akaratod gyógyítson, hogy
megújult életem legyen.

34 Karácsonyi olvasmány „õrállóknak”

A zörgetõ Jézus

Jézus Krisztus mondja: Íme, az ajtó elõtt állok, és zörgetek: ha
valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ah-
hoz, és vele vacsorálok, õ pedig énvelem. (Jel 3,20)

Aligha lehet egyszerûbben és rövidebben összefoglalni ad-
vent és karácsony tartalmát, mint ebben a mondatban. Az egész
üzenet lényege megtalálható e néhány szóban: „Íme, az ajtó
elõtt állok, és zörgetek...” Megszokott szavak, amelyeket jól is-
merünk, s ezért kevéssé figyelünk reájuk.

Jézus itt áll és zörget.
A Jelenések könyvének lelket gyönyörködtetõ a szerkesztése,
amint a hét kisázsiai gyülekezetnek mondott üzenet ehhez a
mondathoz ér. Csodálatos crescendo, erõteljes fokozás után
mondja ki ezt az egyszerû mondatot.

Az efezusi gyülekezetet azzal inti, hogy „különben elmegyek
hozzád” (2,5); a pergamonit azzal, hogy „különben elmegyek
hozzád hamar” (2,16); a thiatirait azzal biztatja, „amitek van,
azt tartsátok meg, amíg eljövök” (2,25); a szárdiszit inti, „nem
tudod, mely órában jövök el hozzád” (3,3); a filadelfiait sürge-
ti: „eljövök hamar” (3,11); és végül a laodiceainak mondja:
„Íme, az ajtó elõtt állok” (3,20).
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Jézus az ajtó elõtt.
Van abban valami nyugtalanító, ha valaki áll az ajtó elõtt. Ha
várjuk, akkor azért, hogy vajon mikor érkezik. Ha nem várjuk,
akkor mit keres ott?

Jézus az ajtó elõtt. Nem kérdés, hogy ott áll-e.
De Jézus nemcsak ott áll, hanem zörget is.
Minden otthonban még a csöngetésérõl is megismerik az ér-

kezõt. Másképpen csenget a postás és másképpen a vakációra
érkezõ diák. Hát még zörgetni hányféleképpen lehet!

Amikor S�o Leopoldóban voltunk, egy este nem tudtunk
bemenni a szállásunkra, a bentlevõk pedig nem tudtak been-
gedni, mert nem mûködött a zár. Megrázták az ajtót, hogy
beleremegett a ház – erre elõkerült egy diakonissza, aki intéz-
kedett.

Valaki vendégként szállt meg egy családnál, amikor éjszaka
rosszul lett, infarktust kapott. Arra nem volt ereje, hogy hango-
san kopogtasson, ezzel még az életét is veszélyeztette volna.
Nem túl erõs, de egyenletes kopogásával azonban fölébresztet-
te a másik szinten lakó háziakat, akik segítséget hívtak.

Ismerjük mind a kettõt: a halk, susogó hangot meg a hangos
kiáltást is, amelytõl megremegnek a küszöb eresztékei. Em-
bereket, akiktõl mindent elvesz Isten, hogy észre térjenek, s
embereket, akik szinte mindent elérnek, és ekkor kezdenek el
gondolkodni életük felõl – méltatlan vagyok minden hûséges
és igaz tettedre, amit velem cselekedtél (1Móz 32,11).

Jézus itt áll és zörget. Rá lehet ismerni zörgetésére. Ráis-
mersz-e?

Jézus közelsége meghallgatásra és bebocsátásra ösztökél.
Meghallani és kinyitni: reagálást vár. Ehhez nem kell a jézusi

zörgetés minden típusát, mindenfajta jelenségét személyesen
is megismerni.
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Találkoztam egy fiatalemberrel, aki az egykori NDK-ból ka-
jakkal akart a Keleti-tengeren át elmenekülni. Órákig tartó eve-
zés után egyedül a tengeren végre hajnalban meglátott egy nyu-
gatnémet naszádot. Minden ereje megfeszítésével evezett fe-
léje, mert az öröm hajtotta, hogy sikerült a menekülés. A na-
szád azonban majdnem kettétörte, úgy ment el mellette. Auto-
matikára kapcsolva a radar, a gépek, a mûszerek nem jelezték a
parányi lélekvesztõt, a legénység aludt vagy társalgással ütötte
agyon az idõt.

Az én házam az én váram – mondják állítólag az angolok.
Igaz ez abban az értelemben is, hogy minden ember külön vi-
lág, amelybe nehezen enged be mást. Szeretünk bezárkózni a
kedvelt hangok világába, fejünkön fülhallgatóval, amely hallha-
tatlanná teszi a körülöttünk levõ egyéb hangokat. Nem osztom
meg senkivel sem az örömömet, sem a bánatomat, ne irigyel-
jenek, ne sajnáljanak, nem akarok másra szorulni, ezért inkább
nincs szükségem semmire. Visszahúzódom a magam csigaházá-
ba. Nem törekszem többre, nem kívánok semmit, mert akkor
nem csalódom, és nem használ ki senki. Meg vagyok elégedve
magammal és másokkal, mert akkor engem is békén hagynak.
Bezárkózás a saját gondolataimba, amelyek foglalkoztatnak, a
terhekbe, amelyeket cipelek, de nem tudom sehol sem letenni,
mert utánam hozzák õket. Nem akarok kitárulkozni, nem aka-
rom kiadni magamat. El akarok hessegetni magamtól minden
olyan hangot, amely megállásra késztet, szembenézésre önma-
gammal. Jézus azonban az ajtó elõtt áll és zörget. Talán éppen
azért vagy itt, mert Jézus ajtód elõtt megállt és zörget!

Gondolhatok persze arra is, hogy mindenem megvan, elhe-
lyezkedtem, berendezkedtem, elégedett vagyok, Jézus képével
van kitapétázva a szobám, én Jézusé vagyok! Jézus azonban
nem bent van, hanem kívül! Az ajtód elõtt áll és zörget!
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Ha nem Jézus mondaná a nyugtalanító szavakat, akkor az
fogyasztáshoz, szerzéshez kedvet csináló reklám lenne. De Jé-
zus szól, s az õ szava diagnózis: orvosi látlelet. Az nem lehet,
hogy automatára állítva, az õ közelében, vele szinte ütközve
továbbrohanjunk!

Jézus bemegy és vendégül lát.
Látszólag úgy jön, mint más vendég, mégis egészen más a
helyzet.

Az emmausi tanítványok behívják, de õ töri meg a kenyeret,
õ adja nekik, és megismerik a kenyér megtörésérõl. „Vele vacso-
rálok”: vendége leszek úgy, hogy valójában én vagyok a vendég-
látó, a gazda.

Úgy, mint amikor a mentõorvos valakinek a lakására érkezik:
egyszeriben õ dirigál mindenkit. Kiküldi a bámészkodó család-
tagokat, kanalat kér, levéteti a ruhát, vizet kér, parancsokat és
utasításokat osztogat. Nem kitúr, hanem közösséget vállal és
életet ment.

Úgy, mint a nyomorgó, szegény rokon esetében, amikor va-
lakinek mégis eszébe jut, hogy meglátogassa. A szerencsétlen
rokon szabódik, kifogásokat keres, nem akar vendéget fogadni.
A látogató azonban megérkezik, kitakarítja a szobát, ebédet
fõz, elmosogat, kimossa mocskából a házigazdát, és tiszta ru-
hába öltözteti.

A bûnünk az, ha úgy mennek a dolgok, hogy Jézus jelenléte
nem vehetõ észre. Büntetése, ha engedi, hogy úgy menjenek a
dolgok, mintha nem lenne jelen.

Ahova õ belép, ahol ez megtörténik, ott alapvetõen megvál-
tozik a látás, a gondolkodás, az élet. A látás: más dolgokat lát
meg az ember, mint korábban. A gondolkodás: más a fontos,
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mint addig. Az élet: mást és másképpen cselekszik, mint az-
elõtt.

Egy szemeszter végén, esetleg már több teológiai évvel a há-
tad mögött néha talán úgy érzed, hogy mást kaptál, mint amit
vártál, hogy nagy áldozatot hoztál vagy hozol Isten igéjének szol-
gálatáért. Talán már elõre sajnálod és sajnáltatod magadat, mint
a házaló ügynök, aki sóhajtozva mondja: kétszáz emelet na-
ponta! S a kérdésre: mennyi idõ óta csinálod? válaszol: holnap
kezdem!

De már ma részed lehet, és nekünk egyenként és mindnyá-
junknak együtt is – akik nem mindig vagyunk képesek elviselni
egymást és nem tudunk mindig örülni egymásnak – részünk
lehet abban, hogy Jézus itt van. Õ a kárpótlás, a foglaló, „a hû
és igaz tanú” és „Isten teremtésének kezdete” (Jel 3,14). Õ nem
a miénkbõl akar megélni, hanem az övébõl éltet: meggazdagít,
fehér ruhába öltöztet és meggyógyít. Amint sokféle módját
ismeri annak, hogy ránk zörgessen, úgy sokféle módját annak
is, hogy mindezt veled és velünk is megtegye.

Halleluja!

35 Óév – újév: mulattató közhelyek

Balsors akit régen tép…
Himnuszunk eléneklése legalább úgy hozzátartozik az új év kö-
szöntéséhez, mint a pezsgõvel való koccintás vagy a petárdák
durrogása. A mennyei telefonközpontban szilveszter éjféltáj-
ban igencsak felizzanak a vonalak, hiszen talán soha nem imád-
kozik együtt és egyszerre ennyi honfitársunk: „Isten, áldd meg
a magyart…” Még az is énekli kissé alkoholmámorosan, teli to-



72

rokból, aki az év többi 364 napján egészen más összefüggés-
ben használja Isten nevét, ha egyáltalán használja…

Leginkább azon a ponton szokott felbõgni sok derék magyar
torok, ahol arról a bizonyos „balsorsról” kiálthatunk bele a szil-
veszteri éjszakába, ami oly „régen tép”, „megbûnhõdte már e
nép a múltat s jövendõt…”

Vitathatatlanul költészeti és zenei gyöngyszem nemzeti imád-
ságunk, melyre botorság lenne valamiféle teológiai korrekciót
ráerõszakolni. Olyan a himnuszunk, amilyenek mi magunk, vagy
talán még jobb is… Szeretünk sírva vigadni, egy kicsit mindig
sajnáljunk és csodáljuk önmagunkat. A hungaropeszszimizmust
talán génjeinkben hordozzuk, ki tudja, mióta…

Jó lenne legalább évente egyszer valódi imádságként énekel-
ni ezt a fenséges himnuszt, komolyan véve, hogy nincs „áldott
állapot” áldó Isten nélkül!

S talán nem ünneprontás, ha megtoldjuk ezt az imádságot
énekeskönyvünk legszellemesebb, szomorúan aktuális, könyör-
gõ sorával: „Gyógyítsd konok pogányságunk…”

36 Álmodom

Óévbõl jövet átlép elém az új év, és komolyan megkérdi:
– Van-e új lábad, vagy csak úgy közönségesen a régivel akarsz
járdogálni bennem, mintha annak minden lépte csodálatos re-
meklés lett volna? Hát tudd meg: én máris új vagyok, te meg
olyan régi, amilyen még sose voltál. Tudom, azt szeretnéd, ha
minden napodra valami kedved szerint valót hoznék, azután a
végén még elégedetlenkednél, ha nem volt mindegyik jótéte-
ményem legalább egy fokkal kellemesebb az elõzõnél! Csak sose
áltasd magad: ha azt akarom, hogy megerõsödj, és okosabb, sõt



73

bölcs légy egy s más valóban jóra, meg kell járatnom téged né-
hány szokatlan úton, sötétben, viharban is. Minden új évhez
új láb dukál, új léptek, új utakhoz új látás, mert sokféle réginek
megfakul az érvénye. Ami tavaly jó volt, az netalán utat kell,
hogy adjon a jobbnak. Ügyelj: az a legkockázatosabb, ha min-
den kockázatot ki akarsz kerülni kényelmességbõl és gyávaság-
ból. A te utad nem a tiéd, hanem a gazdádé!

Miért horgasztod le a fejed? Nézz föl az égre, és indulj! Az
új lábakat menet közben kapod meg, ha megbecsülöd azt az
Utat!

37 Öt plusz kettõ

Nézem a lilába öltözött oltárt. Örülök, hogy nézhetem. Sze-
mem is lehet Isten kapuja, nemcsak a fülem. Ha õ ilyen nagy-
vonalú, miért nyomorítana kicsinyeskedõvé? Nézem hát a lilá-
ba öltözött oltárt. Örülök, hogy nézhetem.

A csodálatos lilán még élesebben villan a felsõ fehér terítõ
csipkéjének öt keresztje. Nem szeretem a csipkét. Az oltáron
különösen nem. Mintha a konyhaszekrény csíkja vonulna be a
templomba vele, legfeljebb a minta más. Csillapodj – nyugta-
tom magamat. Gondolj inkább arra az ismeretlen testvérre, aki
az Úr asztala iránti szeretetét horgolta bele a csipkébe. Kezdek
megnyugodni.

De hát öt kereszt egymás után! Sorminta lett a legszentebb
jelbõl? Dekoráció? Vagy mert éppen ennyi fért el az oltár front-
ján? A szemem a liláról, az öt csipkekeresztrõl a feszületre kú-
szik. Persze, hogy öt! Nem sorminta, hanem a sebek száma. A
teljes elutasítás jelei. Semmi sem kell belõled, Jézus! Mégis min-
dent odaad.
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Oldalt még felfedezek két keresztet. Most már hét! Persze,
hogy hét! A „hét ajándék” Istenének, a Szentléleknek a jele,
számban. Õ vezet el az „öt” értelmére. „Reminiscere…” „Em-
lékezz, Uram, irgalmasságodra…” Emlékeztess is, még ha öt
plusz kettõ csipkekereszttel is, de emlékeztess!

38 Megvártál

Uram, Jézusom! Tudod, hogy boldogító, lelkesítõ és büszke-
séggel eltöltõ érzés veled menni az úton, amikor betegek gyó-
gyulnak, viharok csitulnak. Szavadra sokaság figyel, és aki hoz-
zád kiált, átélheti a meghallgatás csodáját. Olyan nagyszerû,
amikor jóra fordulnak a dolgok, amikor elcsitul a panasz, meg-
szûnik a sóhaj és a jaj. Amikor hozsannás-hallelujás emberek
közösségében tudhatom magam, és ott láthatlak téged is.

De megtorpanok, majd lopva és egyre távolabbról követlek,
amikor ellenségek vesznek körül. Gúny és megvetés, közöny, nyílt
erõszak záporozik feléd. Harsány káromlás hangzik, és egyre csak
ismételgetem magamban: ez nem történhet meg veled! Ott
állsz egyedül, tested sebekkel teli, majd átszögezik kezedet és
lábadat, és te engeded, hogy megfeszítsenek. Félelem tölti el
szívem, arcomat is elfordítom, kínod, gyötrelmed megriaszt.
Ami ott történt, a Golgotán, mintha azt üzenné, mindennek
vége, vége.

De elhangzik halálod elõtti utolsó szavad: elvégeztetett. És
most döbbenek rá, ahol én vereséget, csúfos kudarcot véltem,
ott született meg a legdöntõbb gyõzelem. Te, az ártatlan és igaz,
engem vársz és ölelsz át halálos szeretettel, hogy el ne szakadjak,
el ne maradjak tõled. Megrendült szívvel nézek föl keresztedre,
Jézusom, és köszönöm, hogy ilyen mélyre hajoltál értem.
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39 Keresztedre nézek

Ez a legmélyebb pont s a legmagasabb csúcs is.
Szemlélni keresztedet, Uram!

Ez a legmélyebb pont.
Mert félelmetes látni, hogyan fuldokolsz a kereszten,
ahová hûtlenségem, árulásom, gyöngeségem vitt.
Megalázó tudni azt, hogy miattam szenvedsz.
Miattam gyõz le téged a halál.
És rémisztõ elképzelni is, hogy helyettem
a pokolra szálltál, mikor azt kiáltottad:
„Éli, éli, lamá sabaktáni!”

Ez a legmagasabb csúcs is.
Mert a súlyt, amit hordtam,
hogy bûneimtõl szabadulni nem tudok,
most levetted rólam örökre.

40 Fény-kép

Ott a hegyen fehér fénybe
öltözött
vakító volt –
nem bírtuk el a látványt
ott a hegyen sötét árny
takarta
néma halott volt –
nem bírtuk el a látványt.
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41 Imádság nagypéntek estéjén

Uram! Lassan betakar legnagyobb ünnepünk estéje. Köszönöm,
hogy kora reggel, szolgálataim elõtt adtál idõt, erõt, vágyat a
passió csendes olvasására. Idén újra a számomra olyan drága
jánosi evangélium került sorra. Mivel egyedül lakom kis kerti
házamban, hangosan olvastam a nagypénteki evangéliumot.
Áldott légy, Jézusom, hogy Lelked szele elsöpörte elõlem a két-
ezer évet, s úgy jártam, mint színes bõrû testvéreim valahol a
Mississippi partján: én is ott voltam, ahol megfeszítették, én
is hallottam a keresztfán suttogott végsõ szavait, én is láttam,
amikor kilépett a kriptából és megnyílt az ég… Hosszú életem-
ben oly sokat beszéltem, most nem találok szavakat, csak kö-
szönöm, Jézusom, hogy ilyen közel vontál magadhoz, és szám-
talan testvéremmel én is hallottam, hogy mindezt érettünk-
érettem vállaltad.

Miközben megtöltöd szívemet örömmel és hálaadással, még-
is arra kérlek, hogy igédet és Lelkedet ne vond el tõlem, ne en-
gedd, hogy bárki elfeledtesse kereszted titkát. Mert én oly nyo-
morult vagyok, hogy talán a következõ percekben már ismét
dicsekednék vagy gyáván rettegnék, elfelejtve, hogy te vagy a
gyõztes Úr, és rajtad kívül nincs szabadító. Kérlek, húsvét fé-
nyébe öltözött szenvedésed, öt szent sebed és halálod õrizzen
meg a bûnbocsánat örömében, és növeljen a szent, új életben,
hogy amikor elfogy földi utam, kegyelmedbõl befogadj az atyai
ház örökkévaló örömébe.

És külön köszönöm, hogy a latornak könnyûvé tetted halálát.
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42 Nagypéntek

Õ bûnhõdött, hogy nekünk békességünk legyen.
Vannak szavak, amelyeket nem elég megérteni. Közéjük tarto-
zik a bûn is. Mit sem ér a módszeres megközelítés, az óvatos
ízlelgetés – míg egyszer teljesen be nem tölti szánkat a keserû-
ség mindazon dolgok felett, amit elhibáztunk, elrontottunk,
leromboltunk; ami tévútra vitt, megtévesztett és megsebzett,
hitegetett és becsapott, kifosztott és megalázott. A keserûség,
amely hirtelen összerántja a szívünket, az idegeinket, minden
érzékünket – és vele az egész világot. Ilyenkor nincs kedvünk
mellébeszélni, mert szorít az élet dolgainak komolysága és szent-
sége: a legmélyebb összeomlásban a legszentebb utáni vágy.
Szembefordulnánk a bûnnel: elárulnánk, leköpnénk, gúnyol-
nánk, keresztre feszítenénk. Íme, az ember! Erõtlen és összeros-
kadó – mint az Isten Fia, aki hordozza és elveszi a világ bûnét.

„Jaj, hány lélekben vannak mindig hárman: Kétfelõl két bûn
két keresztre verve, S köztük az Isten egyszülött fia, Nem ért-
ve, nem ismerve.”

Íme, a szenvedéstörténet, a keresztfa titka: „Õ bûnhõdött,
hogy nekünk békességünk legyen.”

43 Megvártál…

Úr Jézus Krisztus, áldalak téged, hogy te tökéletes, szent és
bûntelen vagy. Ilyen voltál akkor is, amikor emberi testben a
földön éltél. Tökéletességed, szentséged, bûntelenséged elle-
nére nem hagytál el magad mögött egy embert sem. Számod-
ra nem volt lealacsonyító odafordulni a beteghez, a megvetett-
hez, a bûnöshöz, az ellenséghez. A te gondod a másik ember
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gondja volt. Életedet odaadtad, hogy mások élhessenek. Ma-
gadra vetted a világ bûnét és az enyémet is, vállaltad a csúfos
és rettenetes szenvedést, halált, hogy békességünk, békessé-
gem lehessen Atyáddal. Csodállak és magasztallak téged,
Uram. Sokszor elgondolom, kicsoda az ember, ki vagyok én,
hogy odafordultál hozzánk. Érthetetlen, miért vagyunk olyan
fontosak neked. Köszönöm, hogy nem léptél át rajtunk, ha-
nem szólítgattál, hívogattál magadhoz engem, minket. Vártál
és megvártad, hogy befogadjunk téged, hogy te, a Mester sze-
mélyes Megváltója legyél sokaknak, hogy igéd valóságosan élet
beszéde legyen. Köszönöm neked, hogy nem késel ígéreteid-
del, hanem vársz még mindig, hogy némelyek el ne vesszenek,
hanem örök életet nyerjenek tõled. Áldalak, hogy kereszthalá-
lod is azt hirdeti, hogy elõször nem ítélõként jöttél a világba,
hanem téged sújtott az ítélet. Készíts engem is, egyházunk
népét is eljöveteledre, amikor ítélni fogsz élõket és holtakat.
Istennek Báránya, várom érkezésedet.

44 Meditáció Ézsaiás 53,1-re készülve –
nem csak igehirdetõknek

A prédikációmra készülve merengek. Kinézek az ablakon. Gyö-
nyörû reggel! A rádió ködrõl, borúról ad jelentést, de én derût,
békés, tiszta reggelt élvezek. A szemközti iskola henger alakú,
csonka kúpban végzõdõ falán merevségre kárhoztatott szob-
rocskák sütkéreznek az aranyló fényben. Mindegyik tesz vala-
mit. Végzi feladatát kõkemény akarattal. Az a szélsõ, a nagy
árnyékú, vállán súlyos terhet cipel. Bár szomszédja könnyedén
emeli kezét intésre, számára hiába az ünnep, a reggel, az új nap.
A terhet, ami alatt éjjel roskadott, fényben sem rakja le.
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A középsõ mintha hozzám lesne be felügyelõ szigorral: írod-e a
prédikációdat?!

Mind-mind másra figyel, máshová néz, mintha nem is köt-
né õket egy falra vasbeton szerkezet! Mintha nem egy mûvész
formálta volna meg õket.

De ott egy a sorból kilóg!
A második, akit szeme fölé emelt kézzel véstek kõbe. Most

úgy tûnik, hogy õ az egyedüli, aki észrevette a felkelõ napot.
Jobb kezében tudományos könyveket szorongat, a ballal nap-
ernyõt formál. Most nem könyveit bújja, hanem tudományát
a felkelõ nap sugaraiban élezi. Õ más. Nem saját terhén busong.
Tagadva szobor-önmagát a változás felé tekint. Nézi a napot, a
fölkelõt. Vagy talán az elrebbenõ varjúraj érdekli, amely útszéli
magvakat zsákmányol?

Nem tudom, de most nekem õ, a mozdulatlan, néma szobor
többet prédikál merev, homlokára tett kezével, mint megannyi
gesztikuláló hangos szónok. Õ néma.

A varjak kárognak, bár önmaguk hasznává teszik az ember
kárát, a hanyagul útfélre szórt, meg nem becsült magot.

Telik az idõ! Belül sürget a kötelesség, a sokszor érzett
stressz… Hess, ábrándok! Elkalandozó gondolatok, hess! S mi-
elõtt visszatérnék, még egy játékot engedek a kísértésnek: szá-
molni kezdem a madarakat. Vajon eltelik-e egy perc anélkül,
hogy kilátásom kulcslyuknyi rését ne szántaná legalább egy csap-
dosó madárszárny-eke?

Indul a verseny. Az idõ szedi másodperc lábait, igyekszik ko-
nokul, de vesztes marad.

Szoborral nem versenyezhet, hisz az mereven õrzi a tûnõ,
törékeny pillanatot, örökre. A madár meg száll szabadon, a für-
ge másodpercmutató sem érheti utol.

Az idõ vesztes, de nem velem. Hányszor aratott már gyõzel-
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met naptáramon, lelkészi naplómon! S ha úgy látszott, már én
gyõzök, mert gyõzöm szóval, illusztrációval; lebénított maga
az Ige, a prófétai szó, „akit” textusomul az óegyház rendelt el:

Ki hitt a mi tanításunknak… az Úrnak karja kinek jelentetett
meg?

Ki vett észre ma reggel madarat, ki látott sokat mondó szob-
rot, ki érezte meg az aranyló napfényben az ünnepet?

Ki adott hálát az éjszakáért, míg másoknak nem volt nyugo-
vásuk, hisz rengett alattuk a föld, hajléktalan álmuk széttöre-
dezett?

Ki adott hálát békéért? Az tán, aki üveges tekintettel, kéje-
legve kapcsol esténként híradóról könnyû mûfajra, szexrõl hor-
rorra, nosztalgiáról hardrockra!?

Ki hitt a mi tanításunknak, s ma ki vett észre a hálószoba
falán lógó feszületrõl ránézõ Krisztus-szemet?

Az Úr karja kinek jelentetett meg?
Aki kémcsõbe nézett, aki hegesztett, aki szobrokat faragott,

aki villamost vezetett, s ma fáradtságtól nem lát pihentetõ
eget?

Ki hitt a mi tanításunknak? Aki zajban zakatolta az elmúlt
hetet, s aki meg nem hallott imaszóra hívó harangszót?

Ki hitt a mi tanításunknak? Az, aki imaórára ment, s nem
hallotta a más imáját, csak önzõ módon a sajátját?

Ki hitt a mi tanításunknak? Az, aki önigazát veszekedte nap
mint nap a családban, s az ünnepét sem tölti mással, mint ön-
igazságleltárral?

Ki hitt a mi tanításunknak? Az, aki igehirdetést hallgat, de
szelektál, vonatkoztat, leszûr, besorol, osztályoz, fitymál és gra-
tulál, értelemmel fölfog, de szívétõl mindent távol tart?

Az Úr karja kinek jelentetett meg? Kinek? Ha oly erõs kart
adott a természet, hogy izmai szüntelen dolgoztak, s fut az
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ingerület a hetedik napon is, kalapácsot markolni, s ütni vele
beharangozást a munka szentélyébe?

Az Úr karja kinek jelentetett meg? Kinek? Ha karnyújtást,
békülõ jobbot nem vett észre szeme! Kinek, ha karját nem tár-
ta védelmezõül a gyengébb elé, míg azt az agresszív ütötte!

Az Úr karja kinek jelentetett meg? Kinek? Ha ölelés helyett
ökölbe szorult a tenyér, ha adakozás helyett markolt erszénye-
ket. Ha építés helyett rombolt, ha féltés helyett lesújtott, ha
útmutatás helyett zsebben maradt.

Az Úr karja kinek jelentetett meg? Kinek? Ha még most is
ott jár az ész, hogy mit s hogyan mond majd a jövõ héten, mit
hogy cselekszik, hogy miként fog szalmaszálba kapaszkodni ezer
szakadék felett Isten karja helyett!

Az Úr karja kinek jelentetett meg? Kinek? Ha kezét tenyér-
jós elé tárja, hallgat mindenféle bûbájos igét, pedig látta már
az átszegezett kezet, s a szót hallotta: elvégeztetett!

Ki hitt a mi tanításunknak, s az Úr karja kinek jelentetett
meg?

Lelkész kérdése ez önmagához, míg kattog a betûvetõ masi-
na, gyûlnek gyatrán a sorok…

Az ablakon kinézve látom, tompult az arany fény. Beborult
megint… de a madár száll! Bár amaz károg tovább, de ez mint-
ha énekelne most.

A szobor maradt, és borúban is tovább beszél, hisz kõbõl van,
s tudjuk, Urunk mondta: a kövek majd beszélnek!

A lelkész áment ír, s majd szószékre lép, tanít, mert tudja jól,
ha az ember nem is, de a kõ a templomfalban hisz és beszél!
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45 Kereszt – tényleg kellett?!

Tulajdonképpen dõre kérdés. Ha lett volna, Isten nem lelt vol-
na rá? Jézus, készítgetve tanítványait a legtitokzatosabb na-
pokra, újra és újra mondta: „kell”. Egyszerûen nincs más út. Kell.
Bennünk soha fel nem ötlött volna. Mi csak kettõt láttunk vol-
na, s ez ma is így van. Egyfelõl az igazságnak érvényesülnie kell,
hiszen az az egyetlen kõszikla-alap. Másfelõl Isten szíve tele a
mentõ szeretettel. Ha az az elsõ érvényesül, mindnyájan elpusz-
tulunk kárhozatos halállal. Ha a második kerekedik felül, akkor
visszaélve a szeretettel a bûn szabadon grasszálna, és mindent
véglegesen tönkretenne. Mindkettõ Isten tulajdonsága: bün-
teti a bûnt, és szánakozó szeretettel meg akarja menteni a
bûnöst. Különválasztani a bûnt és a bûnöst, máris kizárólagos,
isteni tett. Mi erre képtelenek vagyunk. Isten azzal tárta elénk
isteni hajlamát és szeretetét, hogy elküldte egyetlenegyét a
világba, hogy éljünk általa… Helyünkre állva alázatosan vállal-
ta bûneink büntetését, mert megértette és vállalta az Atya ter-
vét. Ezért elválaszthatatlan nagypéntek és húsvét, mert feltá-
madása és halál fölötti gyõzelme igazolta szeretetét, hogy ki-
engesztelve Isten igazságát, feltámadásával számunkra meg-
nyissa az új ember új életét a bûnbocsánat örömében és az örök
élet reménységében!

Igen, a kettõ egy, nem csak együtt van. A kereszt egyszerre a
halál és az élet fája, egyszerre kárhoztató ítélet és mindent új-
játeremtõ kegyelem, egyszerre vég és kezdet, halálba hull az
óember, és életre kel az új ember!

A régi kép szerint Athén–Róma–Jeruzsálem háromszöge kö-
zepére szúrta az Úristen a keresztet pontosan azért, mert a ma
is érvényes antik képek szerint Athén szépsége, Róma hatalma
és Jeruzsálem szentsége a golgotai keresztfán került ítéletre,
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hogy a téveszmék és hamis tanok helyére kerüljön a kinyilat-
koztatás evangéliuma. Gyermeki nyelven régiek és maiak egy-
képp tanulják meg, hogy Athén szépségideálja egy agyondol-
gozott, tisztes öreg rabszolgán ragyog fel, és nem istenek és is-
tennõk márványszobrain. Az igazi erõ a szeretet, s nem a légi-
ók többsége. S a szentség nem külsõ, hanem a szív és lélek tisz-
tasága…

Ez a kinyilatkoztatás egyúttal Isten elrejtõzése is. Hit nélkül
semmire sem megyünk. Majd háromezer évvel ezelõtt az öreg
Ézsaiás tisztán látta, hogy mind Izráel, mind az emberiség egyet-
len Messiása nem kívánatos, nem volt neki szép alakja, amely-
ben gyönyörködhettünk volna, megvetett volt és az emberek-
tõl elhagyott, fájdalmak férfia, betegség ismerõje, eltakartuk ar-
cunkat elõle, nem törõdtünk vele, pedig… (Ézs 53,2–3)

Ezért az evangélium hallatára Róma népe együtt nevet Athén
mûvészeivel, de velük tart a Törvény népe, a zsidóság is. Vagy
bolondság, vagy botrány mind a mai napig az evangélium vissz-
hangja a világban. Viszont az egyház csak addig egyház, amíg
ragaszkodik a kinyilatkoztatáshoz Jézus keresztfáján. Ha más-
ról akar tudni, s erre minden nemzedékben szívesen hajlik, el-
veszíti önmagát. Ugyanis az egyház egyetlen titka a kereszt
evangéliuma, sokaknak bolondság vagy botrány, számunkra Is-
ten ereje. Igen, az „ellenkezõ látszat alá rejtõzve”, hogy saját
eszünk, erõnk, teljesítményünk koldusrongyaiból eljussunk hit
által mindennek ujjongó örömére!

Tényleg kellett. Hiszen naponta azzal kezdem a napomat,
hogy elfelejtve az evangéliumot, magamban bizakodjak. Ezért
„kell” naponta megtérni a kereszt Urához gyermeki hálával, tõle
kérve-várva mindent.

Arra külön is vigyáznunk kell, hogy ne csak magunk számára
õrizzük ezt az áldott, elrejtett és mégis kinyilatkoztatott egyet-
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len utat, hanem szolgálatunkban se feledkezzünk meg róla. Bát-
ran legyünk bolondok és rajongók a világ szemében, csak el ne
veszítsük tekintetünk elõl Róma, Athén és Jeruzsálem között
Jézus keresztjét. Évszázadokon át zengett, mi is énekeljük nem-
zedékrõl nemzedékre: Ave crux, spes unica – bizony, üdvözlégy,
kereszt, egyetlen reménységünk.

46 Húsvét

A halál végsõ esemény, ugye? Az élet vége. A meghalni készülõ
tudja, hogy minden félbeszakad, ami addig az életét jelentet-
te. Ezért félelmetes a halál. Ha valaki pedig vágyik a halálra, az
arra számít, hogy elviselhetetlen szenvedéseinek majd véget vet
a halál. Tudom, hogy többeknek is azok közül, akik életük so-
rán valaha nagy bajba kerültek, és perceken múlt az életük, kü-
lönös élményben volt részük. Hosszú alagúton mentek keresz-
tül, amelynek a végén nagy fényesség várta õket, amibõl szere-
tet áradt. Ez azért eléggé megváltoztathatja az ember életét,
nem? Ez volna a második születés? Lehet, hogy a halál nem is
olyan borzalmas? Van, aki azt gondolja. Ettõl azonban még meg
kell halni. Márpedig ha meg kell halni, akkor ez épp elég félel-
metes. Persze a honvédõ katonák hõsiessége felülmúlja a halál-
félelmüket. Állítólag. A hõsi halottakat errõl már nem kérdez-
hetjük meg. Mindenesetre úgy tûnik, hogy a halálfélelem, sõt
még az életösztön is legyõzhetõ. A halál viszont nem. Ezért jó
megünnepelni, hogy te, Uram, visszatértél a halálból. De nem
úgy, ahogyan a klinikai halál állapotából visszatért emberek, akik
továbbra is halandók maradtak. Te gyõztesként kerültél ki eb-
bõl a küzdelembõl. Úr lettél a halál felett is. Van hatalmad, hogy
újra életre szólítsd azokat, akiket elnyelt ez a szörnyû ellenség.
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Te ezt mondod: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és
nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Már értem ezt a mon-
datodat. Mivel lesz dolgom a halállal, ezért szükségem van rád.
Persze nem csak ezért, de köszönöm, hogy ezen is elgondolkod-
hattam.

47 Feltámadott

Zárt ajtók
széttört remények
Sötét konok csönd
már minden mindegy
vége
nem!
talán mégsem –
még csak most kezdõdik –
valami
valaki –
nem adja fel!
Sziklahasadéknyi pirkadat
boldog bizakodás
életre tárt kapu
Feltámadott!
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48 Jézus feltámadt, halleluja!

Aznap már nagyon sok nyomorúság érte. Bosszúságok, vélet-
len kellemetlenségek; megbántották és megbántott másokat.
Feszülten és keserû lélekkel ült be az autóba. Beindította a
motort – rutinszerûen, szinte tudattalanul. Gázt adott – kissé
talán többet a szokásosnál és szükségesnél –, és kifordult a ka-
pun az utcára.

Egy kamion túl lassan ment elõtte. Látva, hogy nem jön sem-
mi szembe, visszakapcsolt, mélyre nyomta a pedált, s elõzött.
A kamion sofõrje, úgy tûnik, játszani akar, mert nem hagyta
magát, és gyorsított. Õ nem kiabált hangosan, nem is mutoga-
tott, de minden aznapi feszültsége és keserûsége feltört benne
– meg akarta mutatni, hogy nincs kedve a gyermeteg játékhoz.
Elhúzva a kamion mellett, lendületesen és sportos mozdulat-
tal rántotta jobbra a kormányt.

Csak az iszonyú csattanást hallotta, s a jobboldali ablakok
apró szilánkjai beborították az üléseket. Falfehér arccal féke-
zett – jó száz méter múlva állt meg. Futólag, tudat alatt látta,
ahogy elõtte a távoli kanyarban eltûnik a kamion. A nap ép-
pen lebukott a látóhatáron, kinyitotta az ajtót – egyedül volt.
Mögötte száz méterrel, az út szélén, az árok partján egy kerék-
pár elgörbült váza feküdt gazdátlanul. Elsötétült elõtte a világ
– többre nem emlékezett.

Amikor a földön fekve magához tért, éjszaka volt. Egy em-
ber hajolt fölé zseblámpával, s mosolyogva, hogy kinyitotta a
szemét, arra biztatta, hogy keljen fel, s folytassa útját, mert
felesége már aggódik érte. Pontosan emlékszik ma is, hogy ez
volt a szavak értelme, de hogy mik voltak a szavak – az nem
maradt meg az emlékezetében.

Ahogy felült, az az ember is felegyenesedett. Most látszott
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csak, hogy kabátja alatt az ingje és a nadrágja véres. Kezén, lá-
bán, homlokán és oldalán vérzõ sebek – az ütközés nyomai. Oda-
ballagott kerékpárjához, felült rá, s kényelmes tempóban elhaj-
tott a sötétben. Csak piros lámpájának pislákoló fénye látszott
még egy kis ideig – s a messzi kanyarban végleg eltûnt.

Õ ott állt még egy kicsit, nézte a helyet, ahol elütötte azt az
embert. A felborult kerékpár furcsa keresztet hagyott az árok-
parti porban. Autóba szállt és elindult. Bár egy irányba men-
tek, mégsem érte utol, pedig figyelte, hogy elágazás sincs az
úton.

49 Húsvétkor boldog vagyok

Egész életemet, Uram, a szenvedés, a halál elleni küzdelemnek,
az élet védelmének, tiszteletének szántam oda, és csak kudar-
caim vannak. Adódnak részsikerek, örömök, gyógyulások, de
mindig ott a fájdalmas igazság, halandók vagyunk.

Húsvétkor boldog vagyok. Az üres sír tesz boldoggá. A feltá-
madás az egyedüli csoda, ebbe kapaszkodik nehéz órákban hi-
tem. Ez erõsödik meg mindig húsvétkor. A tõled kapott hitben
valósággá válik a csoda, a remény, a gyõzelem a halál felett.

Ismersz, Uram, tudod, hogy szeretem csodatételeidet, a gyó-
gyításokat, a több ezer ember megvendégelését, Zákeus életé-
nek megújítását. És szeretem megérteni, magyarázni a csodá-
kat, ettõl még inkább nyilvánvaló számomra, hogy az emberi
élet kiváltsága, csodája a veled való találkozás. Azért gyógyul-
tak emberek, laktak jól több ezren néhány kenyérrel, változott
meg Zákeus élete, mert találkoztak veled.

A feltámadás az egyedüli, az igazi csoda, a természetfeletti
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valóság. Õrizd meg, Uram, hitemet a feltámadásban, add meg
az üres sír örömét, hogy legyen erõm küzdeni a szenvedés, a
halál ellen, mert van remény.

50 Elmentél?

Elmentél, de lábnyomod õrzi a föld
elmentél, hogy visszajöjj egész másképp
elmentél, hogy végre nagyon közel lehess
elmentél?
itt vagy
nem mentél el
velem maradsz
tudod, annyira jó így

51 Pünkösd

Elküldöm a Pártfogót
maradjatok Jeruzsálemben
maradjatok velem, bennem
hisz itt vagyok –
most már mindig

Eljött a Pártfogó
itt vagyunk Jeruzsálemben
örülünk – csoda történt
velünk van, bennünk van –
most már mindig
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Láng-meleg lelkesedés
ünneppé ért találkozás
Lélek-jelenlét
Pünkösd –
most már mindig

52 Pünkösdi elõkészület az imádság
útján

Velem van az Úr, nem félek
Velem van az Úr, segít engem
Az õ Lelke állított talpra, amikor elestem
Velem van az Úr, nem félek
Velem van az Úr, segít engem
Az õ Lelke indított el, amikor megtorpantam
Velem van az Úr, nem félek
Velem van az Úr, segít engem
Az õ Lelke mutatott jövõt, amikor minden fényt elveszítettem
Velem van az Úr, nem félek
Velem van az Úr, segít engem
Az õ Lelke bátorított szóra, amikor megbénultam
Velem van az Úr, nem félek
Velem van az Úr, segít engem
Az õ lelke telepedett mellém, amikor társtalan voltam
Velem van az Úr, nem félek
Velem van az Úr, segít engem
Az õ Lelke figyelmeztetett, amikor önmagamnak éltem
Velem van az Úr, nem félek
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Velem van az Úr, segít engem
Az õ Lelke lett lélek az életemben, hogy felfedezzem,
miért is élek
Velem van az Úr, nem félek
Velem van az Úr, segít engem

Uram! Pünkösdkor nagyon látjuk, mennyire gyengék vagyunk.
Szegény a fantáziánk. Nincs ötletünk. Csak szokásokat erõlte-
tünk és tõlünk idegen szavakat morzsolunk. Adj nekünk szaba-
dulást a régi terhek alól! Adj nekünk ébredést álomból és fá-
sultságból! Adj nekünk tartalmat és mai kérdésekre adott fele-
letet! Mozgass meg minket, mert mi már csak egy helyben to-
pogunk, állunk és várunk…. Kiégett küldötteid vagyunk, üre-
sek. Tölts fel minket ma erõddel, adj megragadó szavakat! Se-
gíts levetni a forma kényszerét, a keretek rabságát és az önigaz-
ság ólomsúlyát! Engedd, hogy úgy induljunk szolgálatunkba a
mai napon, hogy hálát adjunk neked, amiért meghallgatsz és
megszabadítasz minket.

Szentlélek Isten! Örülök, hogy láthatom az Úr kapujának szép-
ségét. Pünkösdi kapuidon segíts bemennünk! Hadd vigyük ma-
gunkkal gondjainkat, fájdalmainkat és terheinket. Engedd, hogy
eléd vigyük környezetünk nyomorúságát. Az emberi élet pusz-
tulását. Az élõ, érzõ világ sebeit. Súlyos terhekkel érkezünk hoz-
zád, és nincs más kapu, amelyen a gyógyulás reményével belép-
hetnénk. De tudjuk, mert hallottuk és megértettük, hogy ná-
lad van erõ életünk megújítására. Tárd szélesre kapudat, hogy
sokan érkezzenek velünk együtt. Adj kisugárzást szolgálatunk-
nak, hogy ma élõ tanúid sokasodjanak. Szentlélek Isten! Örü-
lök, hogy láthatom az Úr kapujának szépségét. Pünkösdi kapu-
idon segíts bemennünk!
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Istenünk! Nagyon nehéz jó tolmácsként élni a világban. Ne en-
gedd, hogy elrontsuk üzeneted eredeti szépségét és tartalmát.
Segíts minket sokkal jobban ráhangolódni a te szavadra és aka-
ratodra. Mutasd meg nekünk azt a nyelvet és formát, amelyet
kortársaink értenek és elfogadnak. Küldj el minket új területekre
és szokatlan helyzetekbe is jól érthetõ és vigasztaló szavakkal.
Vedd el tõlünk a megszokottság és a sablonosság nyomorúsá-
gát, hogy újult lelkû, friss erejû szószólók lehessünk.

Urunk! Sokan vagyunk idõsek templomodban. Nagyon hiány-
zik a fiatalok lendülete és szolgálata. Adj nekünk vonzóbb élet-
formát. Adj szívünkbe nagyobb megértést a fiatalabbak iránt.
Önzéstõl és önféltéstõl szabadíts meg minket. Az igazi örök-
séget add kezünkbe, hogy azt adjuk tovább a minket követõ
nemzedékeknek, ami építi a lelket, ne azt, ami megüli. Segíts
megfogni a kicsik és gyermekek kezét, hogy a nagy hangzavar-
ban és embertelen tömegben le ne sodródjanak utadról.

Szentlélek Isten!
Pünkösdkor nevelj minket meghallgatásra és türelemre.
Pünkösdkor ébressz föl minket tanúskodásra és vigasztalásra.
Pünkösdkor indíts minket elszakadásra és rátalálásra.
Pünkösdkor állítsd helyére életünket, hogy másokat is
segítõ küldöttek lehessünk.

Tanács és bátorság
õrzés és vigasztalás
meglátás és felsegítés
vezetés és hazatalálás
legyenek a mi pünkösdi kincseink és a te ajándékaid,
Szentlélek Úristen!
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53 Szentháromság ünnepe

Istenünk, Atyánk! Értelmünk megtorpan titkaid elõtt. Hogyan
is lehetne emberi léptékkel megmérni nagyságod, emberi belá-
tással végére járni dolgaidnak? Ha látom az eget, kezeid alko-
tását, a holdat és a csillagokat, amelyeket reá helyeztél, micsoda
vagyok én, halandó, hogy törõdsz velem, én a porszemnyi em-
beri lény, hogy gondod van reám?!

Megközelíthetetlen isteni fenségednél csak felém sugárzó
szereteted nagyobb. Én nem tudok felnõni hozzád, nem tud-
lak megnyerni magamnak, nem adhatok semmit neked, amit
ne tõled kaptam volna, nem tudlak szeretni, mielõtt te szeret-
tél volna.

Te indultál felém, hogy megkeresd az elveszettet. Emberré
lettél Jézus Krisztusban, hogy õ felvállalja ügyemet, és békes-
séget szerezzen közted és közöttem. De még többet tettél: Lel-
ked által szállást vettél bennem, hogy személyesen érintett le-
gyek, magam is feloldódjam jóságod áramában, és így szólít-
hassalak meg: abbá, Atya!

Hadd áldjalak hát azért, hogy fenséged elérhetetlen távol-
ságából megtetted az utat hozzám, az emberi lét mélységé-
be. Hadd köszönjem meg, hogy nem elégedtél meg félmegol-
dással, nem álltál meg félúton. Mindent megtettél örömünk-
re és üdvösségünkre. Ezért magasztalom is minden emberi
mértéket meghaladó nagyságod mindenütt, ahol élek. Téged
szeretlek mindennél jobban, és embertársaimat is úgy, ahogy
magamat.
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54 Szentháromság – Isten cselekvésének
titka

Ámulj Isten kezén!

Túltenni magam rajtad nem tudom. Megtagadva is veled fog-
lalkozom. Hûtlenül is reád kell gondolnom. Minden oldalról kö-
rülfogsz. Kezedet nem veszed le rólam. Elém állsz követelve,
nem térhetek ki elõled. Elszomorodom a világ állapotát
látva, de te feladatot adsz. Elszáll a reményem és aggódom, ha
mulasztásaimra, visszaéléseimre, bûneimre gondolok, de sza-
vadat Lelkeddel erõsíted bennem, és megérteted velem, hogy
én, akinek szíve annyiszor lázadt ellened, tied lehetek érdem-
telenül, üres kézzel és vereséget szenvedve – általad legyõzöt-
ten – mégis. Mert te nem engedsz el.

Ha arra gondolok, hogy messze vagy tõlem: egyszer a félsz
fog el, mert úgy érzem, magamra maradtam; másszor pedig
elbízom magamat, mert úgy vélem, nem kell senkivel sem el-
számolnom. Ha közelinek gondollak, egyszer megijedek, mert
mindent tudsz rólam és teljesen ismersz, és nem tudom, ho-
gyan állhatok meg elõtted; máskor pedig bizalmaskodom, mint-
ha nem lennék teremtményed. Jézusban, a Krisztusban egészen
közel jöttél, hogy minden emberrel együtt bátoríts: velünk vagy,
nem mondtál le rólam és rólunk. Közel jöttél, hogy tudatosítsd
bennünk: a tieid vagyunk a tiédben, melynek rendet te szabtál.
Közel jöttél, és ez nagy öröm minden embernek, mert a te bé-
kességeddel ajándékozol meg. Jézus Krisztus eljövetele, szen-
vedése, halála és feltámadása nem csak megilletõdött hálára
indít: ez volt az ára annak, hogy a régitõl megszabadítva és
egészen újat kezdve a tied legyek.

Csodálkozva és félve járok a természetben is. Ámulok szép-
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ségén, törvényein, mûködésén, melyekben atyai szeretetedet
és gondoskodásodat látom. Meg is rettenek azonban, ha félel-
metes erõkkel találkozom vagy a kínzó miértekre nem találok
választ. A történések kezedben nemcsak gondviselésednek, ha-
nem nevelésednek is eszközei. Magunkat is kérdeznünk kell,
hogyan bánunk egymással és a megõrzésre s mûvelésre kapott
világgal.

Istenem és Uram, engedd hinnem, hogy teremtõ Atyám vagy,
aki gondomat viseled, hiszen Fiad, Jézus Krisztus szabadulást
ad mindenbõl, ami tõled elválaszt, s vele mindent nekünk akarsz
ajándékozni, a Szentlélek pedig megvigasztal Krisztussal, meg-
erõsít benne, és hozzá vezet.

Dicséret, dicsõség és hála legyen neked, Atya, Fiú, Szentlé-
lek, háromságos egy igaz Isten.

55 Az „ünneptelen” idõszak

Az elsõ fele olyan sûrû volt, most meg szinte semmi… Még a
vasárnapok is elszürkülnek, majdhogynem hétköznapokká vál-
nak. Semmi csúcspont, semmi felemelõ, rendkívüli pillanat.

Az „élménytársadalomban”, a mindig felpörgetni akaró vi-
lágban jó stratégiája ez az egyháznak? Nagyszerû indulás, fo-
lyamatos ünnepi élmények, azután félévre „leül” minden…

Csak ülök és magam elé nézve töprengek ezen. És közben
felfigyelek arra, hogy észrevétlen egyenletességgel lélegzem. Be-
szívom a levegõt, majd kifújom. És ez ismétlõdik százszor, ezer-
szer, megszámlálhatatlanszor. A be- és a kilégzés egyszerû fo-
lyamata arra figyelmeztet, hogy az egyházi év is így lélegzik.
Nem lehet csak beszívni a levegõt… Feszültség-leeresztés, fel-
felé-lefelé: mindegyiknek fontos szerepe van.
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Szeretném ezeket a „szürkébb” heteket úgy megélni, hogy
megtaláljam bennük azt, ami szép. A csendesebb idõben sze-
retnék az apróságoknak örülni. Úgy szeretném megtapasztalni
– és nem csak az eszemmel tudni –, hogy Isten az apróságok-
ban is fontos ajándékokat készít. Úgy szeretném megvalósíta-
ni, hogy amit a nagy csúcspontokon átéltem, az egyszerû he-
tek egymásutánjában gyakorlattá váltom. Ezért talán mégis-
csak jó találmány, hogy van ünneptelen idõszak is! Uram, hogy
te még erre is gondoltál…





III. Reggel – este
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56 Reggel

Mindenható Isten, aki örökké jelen vagy a rajtam kívül levõ vi-
lágban, a bennem lakozó lélekben és a fölöttem levõ láthatat-
lan világban, add, hogy úgy éljem át a mai napot, hogy a legva-
lóságosabban érezzem hatalmadat és dicsõségedet.

Te rajtam kívül levõ Isten, ne engedd, hogy ezen a napon úgy
tekintsek kezed munkájára, hogy ne gondoljak rád. Az egek hir-
dessék nekem a te dicsõségedet. Add, hogy minden futó ked-
vesség is arról a szeretetrõl beszéljen, amely nem múlik el. A
föld szépsége arra a szent szépségre emlékeztessen, amely meg-
jelent Uramban, Jézus Krisztusban.

Örökkévaló, aki bennem vagy, ajándékozzon meg kegyelmed,
hogy felismerjem lelkemben Lelked rezdülését, és feszülten tud-
jak figyelni mindarra, amit ma mondani kívánsz nekem.  Ne
engedd, hogy a világ zaja annyira zavarjon, hogy ne halljam meg
azt, amit mondasz. Ne engedd, hogy megcsalva magam hely-
telenül értelmezzem parancsolataidat, hanem mindenben en-
gedelmeskedjem akaratodnak, az én Uramban, Jézus Krisztus-
ban adott kegyelmed által.

Isten, aki felettem vagy, aki megközelíthetetlen magasság-
ban lakozol, kérlek, taníts engem arra, hogy a rólad való legma-
gasabb gondolatom is csak halovány és távoli kép a te dicsõsé-
gedrõl. Taníts arra, hogy bár ott vagy a természetben, sokkal
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nagyobb vagy a természetnél. Taníts meg arra, hogy bár itt la-
kozol a szívemben, sokkal nagyobb vagy, mint a szívem. Add,
hogy lelkem örömöt találjon titokzatos nagyságodban. Mene-
dékem legyen az a tudat, hogy te messze fölöttem vagy. Túl a
rólad való gondolataim határán. Túl azon, amit értelmemmel
felfoghatok.

Uram, szenteltessék meg a te neved!

57 Reggel

Örökkévaló Isten! Habár nem láthatlak szememmel és nem
érinthetlek meg kezemmel, ajándékozz meg engem a mai na-
pon azzal a meggyõzõ hittel, hogy te valóban vagy, és hatalmas
vagy. Ne úgy fogjak munkámhoz, hogy csupán ebben az érzé-
kelhetõ és idõben mérhetõ világban higgyek. Hadd tudjam, az
a valódi világ, amelyet nem látok és nem tapinthatok.  Élete-
met a földi idõben élem ugyan, de örökkévaló hatások áradhat-
nak rám. Vannak ugyan testi szükségleteim, leginkább mégis
lelki szükségleteimrõl kell gondoskodnom. Anyagi dolgokkal
végzem munkámat, de mögöttük láttasd meg velem a szelle-
mieket. Tartsd állandóan emlékezetemben, hogy az igazán fon-
tosak nem az anyagi javak, nem a pénz, a ház, a föld, nem a
testi kényelem vagy gyönyör, hanem az igazság, a tisztesség, a
szelídség, a segítõkészség és az irántad való tiszta szeretet.

Fogadd hálámat, Istenem, azért a szellemi képességért, amely-
lyel  megajándékoztál, hogy vágyakozzam és törekedjem feléd;
azért a bizonyosságért, hogy nem ez az én igazi hazám, azért a
szívemben levõ nyugtalanságért, melyet semmi mulandó nem
tud kielégíteni.

Fogadd hálámat, Istenem, azért, hogy Lelked jelen van lel-
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kemben, minden emberi szeretetért és jóságért, amely rólad
beszél nekem, dicsõségednek teljességéért, amelyet kinyilatkoz-
tattál Jézus Krisztusban.

Mint az örökkévalóság vándora állok most elõtted, Örökké-
való. Ne engedd elhalványodni vagy kiveszni belõlem az utá-
nad való vágyódást, mely átjárja szívemet. Add, hogy engedjek
ennek a belsõ kényszernek, és menjek, ahová vezet engem. Tégy
bölccsé, hogy a mai napon mindent az örökkévalóság szemszö-
gébõl tudjak nézni, és add, hogy merészen szembehelyezked-
jek minden olyan hatással, amely elvenné tõlem ezt a lelki lá-
tást.

Krisztusnak, az én üdvözítõmnek kegyelmébõl kérlek!

58 Reggel

Itt vagyok, Istenem, parányi erõvel és csekély földi javakkal,
mégis fölemelem szívemet és szavamat hozzád, aki elõtt min-
den teremtmény csak por és hamu. Nagyságod fölfoghatatlan
– el van rejtve érzékeink függönye mögé. Mindenható hatal-
mad titokzatos. Mégis meghitten szólhatok hozzád, mint szü-
lõhöz a gyermek. Mint barát a baráthoz. Ha nem szólhatnék
hozzád így, bizony, reménység nélkül kellene élnem a világban.
Mert kicsiny az erõm ahhoz, hogy valamit tegyek vagy irányít-
sak. Nem a magam akaratából vagyok itt, a földön, és nem a
magam akarata szerint fogok eltávozni innen. Mindabból, ami
a mai napon bekövetkezik, kevés történik majd az én elhatáro-
zásomból. Te, az elõlem elrejtett, intézed sorsomat. Te adsz
erõt kezembe, hogy munkámat végezzem. Te tartod kezedben
életemet. Egyedül te tudod, milyen munka vagy milyen szen-
vedés vár ma rám. De mivel Atyám vagy, nem félek. Mivel Lel-
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ked lakozik lelkem legmélyén, tudom, hogy minden jól van.
Amit a magam javára kívánok, nem tudom elérni. De amit te
kívánsz javamra véghezvinni, azt teljesíted. A jót, amit én aka-
rok, nem tudom megtenni, de ahhoz, amit te akarsz véghez
vinni bennem, erõt adsz.

Drága Atyám, vedd a mai napomat megtartó kegyelmedbe.
Õrizd gondolataimat és érzéseimet. Te irányítsd képességei-
met. Tanácsold elmémet, támogasd akaratomat. Fogd kezed-
be kezem, és tedd alkalmassá a neked való szolgálatra. Indítsd
lábamat és tedd gyorssá akaratod teljesítésében. Irányítsd sze-
memet örökkévaló szépségedre. Tedd számat ékesszólóvá –
szeretetedrõl való tanúságtételre. Tedd e napot számomra az
engedelmesség napjává. A lelki öröm és békesség napjává. Cse-
lekedd, hogy napi munkám lehessen csekélyke része az Úr Krisz-
tus munkájának, akinek nevében eléd terjesztettem kérésemet.
Ámen.

59 Magasztalás

Minden dolgok Ura és alkotója, akinek teremtõ hatalma vilá-
goltatta föl az elsõ fénysugárt, aki rátekintettél a világ elsõ reg-
gelére, és láttad, hogy az jó;

magasztallak a fénysugárért, amely bevilágít szobám ablakán.
Magasztallak téged az életért, amely tagjaimban lüktet.
Magasztallak téged a ragyogó és szépséges világért,
amelyben élhetek.
Magasztallak téged a földért, a tengerért, az égért,
a szálló felhõért és az éneklõ madárért.
Magasztallak téged azért a munkáért,
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amelyet kijelöltél számomra, hogy elvégezzem.
Magasztallak téged mindazért a lehetõségért,
amit elém adsz szabad óráim eltöltésére.
Magasztallak téged a zenéért, a könyvekért,
a jó társaságért és minden tiszta örömért.
Te, aki örök kegyelem vagy, ajándékozz meg engem gyöngéd
szívvel mindazok iránt, akikhez világosságod kevesebb örömöt
visz, mint hozzám;
ahhoz, akiben gyengül az élet lüktetése;
akinek a napfényes órákban is ágyban kell sínylõdnie;
azokhoz, akik nem látnak, és el van zárva elõlük a fény;
akiket annyi munka terhel, hogy nem örvendezhetnek
szabad perceknek;
akik munkanélküliek, és nem örvendezhetnek a munkának;
akik kifosztottak: puszta az otthonuk és a szívük;
ajándékozd meg mindegyiküket irgalommal.

Világosságom, aki soha nem halványulsz el, segíts ahhoz, hogy
megnyíljanak szívem ablakai elõtted, és betölthesse életemet
a te jelenléted ragyogása. Parányi hely se maradjon bennem, aho-
va ne sugározna arcod világossága. Annak Lelke világoljon szí-
vemben, akinek élete az emberek világossága volt. Ámen.

60 A nap kezdetén

Uram! Segíts azzal kezdenem a napot, hogy hozzád jövök, té-
ged hívlak. Hálát mondok neked, Uram Jézus, hiszen te már itt
vagy. Mielõtt bármit tehetnék, te már tettél, már adtál, meg-
elõztél.

Áldalak szeretetedért, hûségedért. Magasztallak, Uram, hogy
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mindenki számára jelen vagy. Új napot kezdhetünk, feladat-
hoz láthatunk, küldetést teljesíthetünk. Köszönöm, hogy foly-
tathatom a tegnap félbehagyott munkám. Köszönöm, ha új fel-
adatot kapok. Köszönöm, hogy nem tudom, mi van a mai nap-
ban, de te tudod, Uram, és ez jó nekem. Segíts elfogadni, ke-
zedbõl elvenni.

Uram, kérlek, add nekem Szentlelkedet, hogy világosság tá-
madjon szívemben, és teljesíthessem akaratodat. A bûnbocsá-
nat ajándékában részesíts az én szükségem és a te kegyelmed
szerint. Ámen.

61 Aggódom…

Ma nehéz szívvel ébredtem, Uram. Sötét árnyként telepedett
rám az aggodalom. Tudom, Uram, azt mondtad, hogy ne aggo-
dalmaskodjunk, mert a te gondviselõ szereteted határtalan –
mégsem tudok szabadulni a gyötrõ gondolatoktól. Zakatol az
agyam, nem tudok megnyugodni. Segíts rajtam!

Te jól tudod, mi az, ami aggaszt… Még nyelvemen sincs a
szó, te már pontosan tudod, Uram. Most mégis kimondom, mert
azt remélem, hogy ettõl könnyebb lesz a szívem…

Hadd tegyem most minden gondomat a te kereszthordozó
válladra! Hadd könnyebbüljek meg végre! Köszönöm, hogy
meghallgatsz… Ámen.
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62 Reggeli ima

Istenünk! Köszönjük az éjszaka nyugalmát és az új napot. Ké-
rünk: adj nekünk ma és mindenkor neked tetszõ bölcsességet
és bátorságot, testi-lelki erõt, adj az emberiségnek és egyhá-
zadnak lelkiismeretes, jóra bátor vezetõket, tisztítsd és erõsítsd
hitünket, szeretetünket, s vezérelj minket az örök életre Jézus
Krisztusért. Ámen.

63 Vasárnap reggel

Csöndes a város.
Kinézek a nyitott ablakon.
Csak egy kutyát sétáltató asszonyt,
egy sportújságot böngészõ tinédzsert
meg egy összebújó szerelmespárt látok.
Az asszonyt a kutyájával jól ismerem.
A sráctól szívesen megkérdezném a tegnapi eredményeket.
A szerelmesek boldogságát cinkos örömmel szemlélem.
Minden olyan nyugodtnak látszik.
Érzem, ez a nap más, mint a többi. Van idõm.
Nézem, ahogy a reggeli nap végigsimogatja a háztetõket.
Béke van bennem.
Csak állok, és figyelek.
Mélyet szippantok a friss tavaszi levegõbõl.
Azután megszólal a harang.
Indulok, Uram.
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64 Megelégedetten

Uram, Istenem! Mielõtt egy nap végeztén lehajtanám fejem,
engedd, hogy hálás szívvel boruljak le eléd! Újra csak azt mond-
hatom, ma is megelégedetten tekinthetek vissza az elmúlt na-
pomra. Nagyon sok áldás és kegyelem volt az osztályrészem.

Hiszen reggel a te igéddel mint útravalóval indulhattam el.
Igéd, tanácsod végigkísért munkámban, utamon, az emberek-
kel való találkozás és beszélgetés alkalmain. A legtöbbet mégis
szolgálataimhoz kaptam tõled.

Megelégedett a szívem, hiszen testileg is tõled nyertem ma
mindent. Tápláltál. A mindennapi kenyér áldásának részese le-
hettem. Hogyne lennék elégedett, amikor nekem annyi jutott,
ami sokaknak nem! Tudom, nagyon sokan a legkevesebbért is
könyörögnek. Nekem volt terített asztalom, meleg szobám és
mindenem, ami ahhoz szükséges, hogy a rám bízottakat elvé-
gezhessem. Kérlek, fogadd el hálaadásomat, és ajándékozz meg
azzal a kegyelemmel, hogy – ha megélhetem – a holnapi napom
is a te ajándékozó kezedbe ajánlhassam.

65 Jó napom volt

Jó Atyám! Éjfél múlt néhány másodperccel. Le-leragadó szem-
pilláim mögött agyam mintha ringlispílként forgatná az imént
lezárult nap benyomásait. Érzem, hogy rád van szükségem ah-
hoz is, hogy végre mindegyik a helyére kerüljön.

Tudom, hogy te már az elején rámosolyogtál erre a napra: haj-
nali útján Igéddel kísérted. Szívemben lüktetett szavad: akik
Fiadban a tieid – legyenek bár „szomorkodók, de mindig ör-
vendezõk, szegények, de mégis sokakat gazdagítók”. S ahogy a
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friss reggeli hûvös a bõrömet, úgy üdítette fel azután egész lé-
nyemet megtalált igazságod.

Szürke hangulatomat Lelked érintése feloldotta, lehullottak
közönyöm rabbilincsei, és az eddig csak bámészkodó szeme-
im hirtelen látóvá váltak, hogy meglássam, mennyivel tartozom
neked. Gondolataim reflektora végigpásztázta mindazt, ami-
vel megajándékoztál, és tudtam: boldog emberré tettél.

Hosszú idõ óta elõször csodálkoztam rá teremtett világod
szépségére, szívtam be a friss kenyér illatát, és rámosolyogtam
minden szembejövõre.

Megifjult erõvel végeztem a rám bízottakat, és valami soha
nem ismert vágy hajtott adni, felemelni és szolgálni, hiszen
megvilágosítottál: sugároznom kell egy csipetnyit abból a jó-
ságból, amelyet tõled kaptam, és jó napom lesz.

Kérlek, áldj meg most, Uram, mikor ez a nap is múltam ré-
sze lett, s csak általad születhet meg ezernyi szép, új napom,
ha jóságod álmomból fölserkent. Ámen.

66 Ma semmi sem sikerült

Látod, Istenem: ezért a napért kár volt fölkelni. Nem mintha
nem csináltam volna semmit: rohantam, hajtottam, nyüzsög-
tem, bizonyítottam magamnak, a világnak, talán neked is: lám,
itt vagyok, teszek valamit, fontos vagyok. De most este van, s
én olyan üres vagyok, mint egy szemétbe dobott sörösdoboz.
Úgy tûnnek fel elõttem a mai nap percei, mint egy ócska, sok
száz részes tv-sorozat semmit érõ jelenetei. Ha legalább tud-
nám, hogy megérte… De nem: sietségem futkosás lett, nem
igyekvés a célba; kezem a hadonászásban fáradt el, nem a si-
mogatásban; szavam hangzatos szónoklat volt, nem vigaszta-
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ló, erõsítõ szó. Pedig én akartam, Istenem, mennyire akartam!
Talán éppen ez volt a baj: hogy én akartam jó lenni, hogy az én
tetteim lettek a fontosak.

Csak egy vigaszom van: hogy te, Istenem, a legszárazabb fát
sem vágod ki; a legelpazaroltabb napot is fel tudod használni.
Biztass, kérlek, Uram, hogy a látszat ellenére sem volt hiábava-
ló ez a nap! S biztass, hogy ne hátra nézzek, ne a múlton rágód-
jak! Ha már a mán nem változtathatok, legalább a holnap le-
gyen egy kicsit szebb – kevesebb nyüzsgéssel és több érte-
lemmel.

67 Álmatlanság

Hosszú volt ez a nap. Sok minden történt, túl sok minden. Volt
benne kudarc, csalódás, még megaláztatás is. Rohantam sokat,
elfáradt a lábam. Rohantam, és mégsem értem a dolgaim végé-
re. A fejem is belefájdult, mikor arra gondoltam, hogy mennyi
mindent nem csináltam meg. Állandó idõhiánnyal küszkö-
döm. Olyan rövid egy nap! Most itt fekszem, és nem tudok el-
aludni. Sajog a lábam, hallom a fülemben a vérem nyugtalan
surrogását. Ó, Uram, enyhítsd testem fájdalmát, nyugtasd za-
katoló szívemet…

Szép volt ez a nap, mert tehettem a dolgomat, mozdult a
kezem, lábam, de még a szívem is a munkára. Szerethettem, és
engem is szerettek. Jó, hogy te, Uram, megszabtad a nappalok
és éjszakák hosszát. Már nem azt kérem, hogy ne fájjon a lá-
bam és a fejem. Megköszönöm neked ezt a napot, és elalszom.
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68 A nap végén

Este van, Uram. Elmúlt egy nap az életembõl, s neked köszön-
hetem, ha nem hiába múlt el. Köszönöm, hogy ígéreted sze-
rint ma is, mint minden napon, velem voltál. Köszönöm a fel-
adatokat és az embereket, akikkel ma találkoztam. Bocsásd
meg, hogy ma is többször elengedtem a kezedet, megbántot-
tam másokat, és magam is megbántódtam. Mielõtt elalszom,
teremts bennem békességet, hogy tudjak bocsánatot kérni és
megbocsátani.

Ezzel a percekre szabdalt, sürgetõ kötelességekkel teli nap-
pal is közelebb jutottam halálomhoz, amikor majd földi kö-
töttségeimtõl megszabadulva boldog idõtlenségben létezhe-
tek a te jelenlétedben. Csak te tudod, Uram, mikor jön el ez a
pillanat. Addig is, amíg színrõl színre találkozunk, engedd ezt
az idõtlenséget megtapasztalni az éjszakai álomban, hogy ne
kelljen az óraütéseket számolnom, hanem magamat rád bízva
nyugodhassak reggelig.

Kérlek, adj pihentetõ éjszakát nekem és mindazoknak, akik
a világnak ezen a felén most nyugodni térnek. Azoknak pedig,
akik most ébrednek, te adj erõt az új naphoz.

69 Este

Örökkévaló Isten! Te örök világosságban élsz. Most, hogy el-
halványul a világ fénye, jelenléted ragyogása után vágyódom.

Idegen tõled minden fáradtság.
Most, amikor megnehezednek tagjaim
és elbágyad szellemem, rád bízom lelkemet.
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Te soha nem szunnyadsz.
Most, hogy aludni térek,
reád hagyom gondomat.
Örökké õrködsz.
Most, amikor tehetetlenül fogok feküdni,
szeretetedre bízom magamat.

Istenem! Mielõtt elaludnék, hadd tekintsem át
mai napomat a te örökkévalóságod fényében!
Szívem keserûségével gondolok azokra a teendõkre,
amelyek elõl kitértem.
Fájdalommal gondolok azokra a kemény szavakra,
amelyeket kimondtam.
Szégyenkezve gondolok azokra a méltatlan gondolatokra,
amelyeket magamban melengettem.
Ezekre gondolva kérlek, Istenem, ments meg engem,
ne emlékezz mindezekre.
Örömmel gondolok vissza a világ szépségeire,
amelyeket a mai napon láttam.
Örömmel gondolok azokra a kedves cselekedetekre,
amelyeket másoknál a mai napon észrevehettem.
Hálával gondolok mindarra a jóra,
aminek véghezvitelére a mai napon képessé tettél engem.
Mindarra az igazságra, aminek megtanulásához segítettél.
Add, Istenem, hogy alázat töltsön el,
amikor mindezekre gondolok.
Add, hogy ezek mindörökké éljenek lelkemben. Ámen.
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70 Este

Mindenható Isten, a nyugalomnak ebben az órájában a veled
való közösséget keresem. Elfordulva a nap lázas és nyugtalan
munkájától, az emberek dicséretétõl és ócsárlásától, a saját
szívem zavart gondolataitól és kusza elképzeléseitõl, a te je-
lenléted nyugalma után vágyódom. Naphosszat fáradoztam,
törtem magam, most szívem csendjében és a te örökkévalósá-
god tiszta fényében elgondolkodva akarom szemlélni életem
szövedékét.

Istenem, hatalmadnak és dicsõségednek érzését add belém,
hogy minden földi dolgot valódi értéke szerint tudjak látni. Ne
legyek tudatlanságban afelõl, hogy egy nap veled felér ezer esz-
tendõvel, és ezer esztendõ olyan, mint egy nap.

A te tökéletes szentséged szemlélve
hadd semmisüljön meg
a magam képességeibe vetett minden büszkeségem.
Láttasd meg velem tökéletes szépséged világát,
hogy ezután elégedetlen legyek
minden nem valódi szépséggel.
Atyám, megnyugvással teszem kezedbe életemet,
azzal a bizodalmas hittel,
hogy hajamnak szálait is számon tartod.
Bizalommal adom át akaratomat – te irányítsd!
Megnyugvással bízom gondjaidra szeretteimet.
Azzal a bizalommal, hogy a te szereteted irántuk
mérhetetlenül nagyobb,  mint az enyém.
Isten! Tied legyen a dicsõség most és mindörökké.
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71 Este

Te, aki öröktõl fogva mindörökké vagy, hadd fordítsam gondo-
lataimat feléd most, amikor rám köszönnek a sötétség és az
alvás órái.

Lelkem napja! Örülök, hogy tudom: annak az egyetlenegy-
nek soha le nem záruló szeme vigyáz rám, aki örök világosság-
ban lakik.

Gondjaidba ajánlom, Atyám, testemet és lelkemet. Egész nap
õrködtél fölöttem. A veled való közösség békével töltötte be
szívemet. Ennek az éjszakának egyetlen pillanatában se hagyj
el engem.

Ajándékozz meg egészséges és üdítõ álommal,
õrizz meg minden veszedelemtõl.
Amíg alszom, szabadíts meg a nyugtalanító álmoktól.

Add, hogy ha alvás közben fölébredek,
uralkodni tudjak gondolataimon.
Adj bölcsességet arra gondolnom, hogy az éjszakát
alvásra rendelted, nem pedig arra, hogy
aggodalmaskodó vagy lelket õrlõ gondolatok zavarjanak.

Gondjaidra bízom, Atyám, szeretteimet. Kérlek, vigyázz tes-
tükre, lelkükre. Légy szívükben ma éjszaka mint az erõ és a nyu-
galom Lelke.
Könyörgök távolabb élõ, mégis életem körébe tartozó testvé-
reimért, munkatársaimért, városom lakóiért. Ámen.
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72 Este

Istenem, az egész emberiség Atyja! A mai estén hadd vigyem
eléd a világ életének terheit. Hadd egyesüljön lelkem szétszór-
tan élõ felebarátaimmal, akik különbözõ országokban kiálta-
nak hozzád. Hallgasd meg õket! Tekintsd könyörületesen sok-
féle nyomorúságukat. Kéréseiket egyedül te tudod teljesíteni.

Szeretetedbe ajánlom mindazokat,
akik a mai éjszakán távol vannak otthonuktól,
barátaiktól, szeretteiktõl;
akik a mai napon éhesen vagy fázva kénytelenek
nyugovóra térni;
akik kínokat szenvednek;
akiket aggodalom vagy bizonytalanság tart ébren;
akik veszedelemmel állnak szemben;
akiknek dolgozniuk vagy virrasztaniuk kell,
míg mások alusznak.
Kérlek, éreztesd velük jelenlétedet,
hogy magányosságuk vigasztalódássá,
nyugtalanságuk békességgé változzon.

Mennyei Atyánk, aki Fiadnak, Jézus Krisztusnak személyében
nyilatkoztattad ki szeretetedet az emberek iránt,
megszabadítva õket minden szenvedéstõl,
kigyógyítva minden nyomorúságból,
kérlek, ajándékozd meg áldásoddal mindazokat,
akik a világ bármely helyén Krisztus nevében szolgálnak:
a társadalom valamennyi munkását,
a külföldön munkálkodó misszionáriusokat,



119

valamennyi orvost és ápolót, akik
a betegekért fáradoznak.

Rajtuk keresztül nyilatkoztasd ki jóakaratodat az emberek iránt.
Éreztesd szívükben Krisztus legvalóságosabb jelenlétének örö-
mét.

Midõn lefekszem, ajándékozz meg engem is, kegyelmes
Atyám, a Krisztus kezébe átadott élet örömével és a bûnbo-
csánat békéjével, az õ keresztjének ereje által. Ámen.

73 Boríts be csöndeddel

Tedd csendessé imádságomat, Uram.
Végy föl
csended isteni gazdagságába,
abba a teljességbe,
amelyben megnyugszik a lelkem.

Távolíts el belõlem mindent,
ami nem tõled származik,
amely nem a te tiszta,
áttetszõ, irgalmas jelenléted.

Csitítsd el vágyaimat,
képzelgéseimet,
szorongásaimat,
indulataimat és szenvedélyeimet.
Borítsd be csöndeddel
panaszaimat.
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Járd át csöndeddel
türelmetlen természetemet,
ne legyek hangoskodó és önzõ
se szavaimban, se tetteimben.

Borítsd be csöndeddel
imádságomat is,
hogy tiszta vágyakozássá egyszerûsödjék,
amely egyedül reád tekint.

Szálljon le csönded lényem legmélyére,
és váljék hatékonnyá,
hogy fölemeljen hozzád,
szeretetedbe. Ámen.



CsaládIV.
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74 Társra találtam

Köszönöm neked, hogy teremtõ akaratodból életre hívtál. Kö-
szönöm, hogy testi erõt és egészséget adtál nekem, hogy neve-
men szólítottál a keresztségben és gyermeked lehetek.

Belém oltottad a társ utáni vágyat. Örömmel fedeztem fel
Igédben: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illõ
segítõtársat. Igen, egyre fájóbb volt bennem a magány érzése.
Vidám társaságban, ismerõsök és barátok között is magányos
voltam.

Most felszabadult és boldog vagyok. Megtaláltam a társat,
és hiszem, hogy te ajándékoztál meg bennünket egymással.
Megérti gondolataimat, õszintén beszélhetek vele félelmeim-
rõl, eredményeimrõl és kudarcaimról. Biztonságot és erõt ad
jelenléte.

Szeretjük egymást, minden együtt töltött óra közelebb visz
bennünket egymáshoz. Boldogan tervezzük közös életünket.

Istenem, áldj meg bennünket, hogy kölcsönösen megbe-
csüljük egymást, tiszteljük a másik akaratát. Add, hogy hûsé-
gesen ragaszkodjunk egymáshoz, hogy megtegyünk mindent
azért, hogy szerelmünk megmaradjon, és kapcsolatunk el ne
szürküljön.
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75 Összeházasodunk

Köszönöm, Uram, hogy az elkötelezettségnek ebben a sajátos
érzésében, az összetartozás kimondásának ebben a szépségé-
ben átélhetünk valamit abból a titokból, amit te éreztél néped
iránt.

Most különösen is átéljük kedvesemmel az egymás közelsé-
ge utáni vágyakozást. Tele vagyunk tervekkel, el sem tudjuk
képzelni egymás nélkül életünket. Tudom, te is így közeledtél
hozzánk.

Elkötelezésünk több annál, amit szavakban ki lehet monda-
ni: soha nem szeretnénk egymásnak fájdalmat és csalódást
okozni. Szeretnénk, ha mások is tudnának arról, hogy mi össze-
tartozunk. Tudom, te is így akartál összetartozni velünk.

Hányszor szakítottunk veled, Istenem! Becsaptunk, megta-
gadtunk és fájdalmat okoztunk neked. Te mégis újra irgalma-
san magadhoz ölelted népedet.

Ezért kérünk, segíts meg minket, és áldásoddal tégy minket
eggyé!

76 Házastársak

Köszönöm, Istenem, hogy a kedvesem elfogad engem.
Köszönöm, hogy szeret kicsinyességeimmel, rosszkedvû nap-
jaimmal, fáradtságommal, félelmeimmel, utálatosságommal,
bûneimmel együtt is.

Add, hogy közös életünk során inkább örömére legyek,
mint bánatára.
Add, hogy sokáig szerethetõ legyek számára.
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Add, hogy az idõ múlásával ne legyek kibírhatatlan.
Add, hogy – ha én halok meg elõbb – jó emléket
hagyjak benne magam után.
Mert én tele vagyok szerelemmel iránta.
Számomra õ az egyetlen.
Ebben az érzésben fedeztem fel benne
a te ajándékodat és rendelésedet.

77 A születés csodája

Otthonra lelt bennem, Uram, az öröm és a kétség, a bátorság
és a meghátrálás. Érzem a szárnyakat adó boldogságot és a
bénító félelmet egyaránt.

Különös feszültségben élek. Társaiddá váltunk az élet tovább-
adásában, de tudom, a forrás te vagy. Óvom, vigyázom az éle-
tet, de tudom, az élet a te kezedben van. Tervezem a holnapot
– holnapunkat –, de tudom, a jövõ a te kezedben van.

Különös feszültségben élek. A várakozás szentségében. Az ál-
dott másság állapotában – ahogy a régiek mondják. Mégis, ez
a másság sokszor inkább visszaránt az úton, semmint elõre len-
dít. Félek. Sok minden történhet ezen az úton. Nem tudom,
milyen lesz a megérkezés, a találkozás. Azt sem tudom, hogy
lesz-e?!

Uram, segíts, hogy el tudjak fogadni mindent a te kezedbõl!
Öröm és kétség. Bátorság és félelem. A feszültség egyedül ben-

ned oldódik. S hiszem, hogy ha megajándékoztál, mellettem is
maradsz. Oldod a félelmet, kiteljesíted az örömöt.

Oltalmadba akarok rejtõzni, szeretetedbe szeretnék kapasz-
kodni az ismeretlen úton az élet továbbadásában, a születés
csodájában.
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78 Anyaság

Gyermeket adtál, Uram, és boldoggá tettél. Játszadoztam vele,
mint gyermek a legkedvesebb játékával.

Gyermeket adtál, Uram, és megrémítettél. Félteni kezdtem
sosem látott rettenetes betegségektõl, aggódva akartam meg-
óvni egészségét.

Gyermeket adtál, Uram, és kétségbe ejtettél. Ellenem sze-
gült kicsi, kemény akarata, s riadtan gondoltam arra, hogyan
fogom majd vezetni az általam jónak vélt úton.

Gyermeket adtál, Uram, és társat is adtál, hogy örömöt, fé-
lelmet, kétséget ne kelljen egyedül hordozni.

Gyermeket adtál, Uram, és nagyszülõket is adtál, akik lelki
kincseket, örökséget adtak tovább nekünk.

Gyermeket adtál, Uram, és keresztszülõket, rokonokat ad-
tál, hogy egymásra támaszkodhassunk.

Gyermeket adtál, Uram, és Jézus Krisztust adtad, hogy félel-
meink, kétségeink benne örömmé oldódjanak.

79 Apa lettem

Talán eltûnök hirtelen, mint erdõben a vadnyom…
Kamaszkorom egyik legjellegzetesebb gondolata ez – közös
gondolat nemcsak József Attilával, hanem mindenkivel, aki
egyszer az életében már eljátszott a gondolattal: mi lenne vagy
mi lett volna, ha meg sem születtem volna. Hányszor vágytam
erre, hányszor féltem ettõl! Vágytam rá, hogy látva elrontott
tetteimet, kiléphessek a létbõl szép észrevétlenül, hogy jeltele-
nül feledtethessem el önmagamat a világgal. S féltem tõle, ret-
tegtem, hogy nyomtalan maradok ezen a világon.
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Régóta tudom: ez az eltûnés a valóságban lehetetlen. Nem
kerülhetjük el a felismerést, hogy ha egyszer részeseivé lettünk
a teremtésnek, akkor már nem tûnhetünk el jeltelenül. Mégis:
a gondolat újra és újra megszületett bennem – riasztott rossz
napjaimban és vonzott a még rosszabbakban.

Az elmúlt egy-két napban, hónapban azonban már képtelen-
nek, elképzelhetetlennek tûnik maga a gondolat is. Amióta gyer-
mekem van, olyan elválaszthatatlanul vagyok hozzákötve eh-
hez a világhoz, hogy a jel nélküli eltûnés már nemcsak a való-
ságban, hanem a képzeletemben is lehetetlenné vált. Hogy nem
lehet vadnyomként eltûnni a világból, azt régóta tudom. De
hogy már maga a gondolat is elképzelhetetlen, hogy teljes lé-
nyemmel – nemcsak tetteimmel, hanem gondolataimmal is
ennek az Isten által teremtett és szeretett világnak a részese
vagyok, arra egy alig három és fél kilós, sivalkodó gyermek taní-
tott meg.

80 Szülõk imádsága

Szeretõ mennyei Atyám!
Hálát adunk neked, hogy hosszú hónapok örömteli, de egyben
aggódó várakozása után végre magunkhoz ölelhetjük újszülött
gyermekünket.

Álmélkodva állunk e titok és csoda fölött. Hiszen e kicsiny
gyermekben, reánk irányuló tekintetében önmagunkat, s ugyan-
akkor a te szeretetedet és jóságodat láthatjuk meg. Köszönjük
e drága ajándékot és azt, hogy általa újabb felelõsséggel és fel-
adattal bíztál meg minket. Teremtõ és gondviselõ akaratod esz-
közeivé: édesanyává és édesapává tettél bennünket.

Kérünk, az öröm mellé adj nekünk elegendõ erõt, bölcsessé-
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get és szeretetet, hogy akit nekünk adtál, neked nevelhessük,
hozzád vezethessük. Legyen elõtted kedves gyermekünk. Tes-
tét te õrizd meg betegségtõl, ínségtõl és nyomorúságtól. Lel-
két te formáld szándékod és akaratod szerint. Életútját te je-
löld ki Jézus példája nyomán. A keresztség által te hívd el õt e
földi életen túl mennyei országodba is.

81 Gyermekemért, gyermekünkért

Urunk, élet Istene!
Köszönjük, hogy gyermeket adtál nekünk, hogy köztünk éljen
és növekedjen! Köszönjük, hogy egészséges, és korának megfe-
lelõen fejlõdik testileg-lelkileg. Köszönjük, hogy rajta keresz-
tül naponta felfedezhetjük megtartó és segítõ szereteted szám-
talan jelét.

Rácsodálkozunk újra: mi mindent tud már – pedig minket
milyen sok mulasztás terhel. Milyen kiegyensúlyozott, életvi-
dám – holott tõlünk sokszor csak ingerültséget lát. Mennyire
megért és elfogad minket – bár mi folyvást „jobbítani” akarjuk
õt. Hányszor hisszük, hogy mi neveljük az életre!

Istenünk! Adj bölcsességet, hogy õt a te gyermekedként sze-
ressük!

Óvj meg attól, hogy rajta keresztül akarjunk bizonyítani, hogy
rajta vezessük le a bennünket ért sérelmeket, hogy uralkodni
akarjunk felette! Segíts, hogy élete, növekedése elõtted kedves
legyen és a te dicsõségedet hirdesse!
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82 Rövid imádság a szülõkért

Uram, sokszor nyomasztónak éreztem szüleim közelségét. Csak
a kéréseket, elvárásokat és a feladatokat hallottam meg tõlük.

Igényt tartottak a kötõdésemre, fizikai erõmre
és a szabadidõmre.
Sokszor azzal sem elégedtek meg, hogy a saját képükre
formáljanak.
Többet akartak kihozni belõlem.
Most egy kicsit másképpen látom a mögöttem lévõ idõszakot.
Nekik sem volt könnyû, hiszen õket is nyomasztották
a külsõ elvárások.
Õket is formálni próbálták az ideális szülõk képére.
Köszönöm, hogy nem roppantak bele,
hogy minden nyomás ellenére
érezhettem õszinte szeretetüket.
Most, hogy elkerültem otthonról és messze vagyok tõlük,
sokat gondolok rájuk.
Olyan szívesen áldoznám fel szabadidõmet értük,
és olyan örömmel segítenék nekik.
Bárhogyan.
Néha nagyon nyomaszt az aggodalmaskodásom
és a tehetetlenségem.
Távol vagyok tõlük.
Csak az imádság marad.
Kérlek, légy velük, vigyázz rájuk.
Köszönöm.
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83 Édesanyákért és édesapákért…

Élet Ura, teremtõ Istenünk!
Hálát adunk neked, hogy életet teremtõ szeretetedbe minket,
embereket is belevontál. Köszönjük, hogy az élet továbbadá-
sában is ekkora feladatot kaptunk. Köszönjük, hogy szülõk: édes-
apák és édesanyák lehetünk, világrahozói és nevelõi gyermeke-
inknek. Te azonban azt is látod, milyen gyengék és kicsinyhi-
tûek vagyunk e csodálatos megbízatás hûséges végzéséhez.
Ezért kérjük most a te megerõsítésedet, segítségedet, biztatá-
sodat, amikor hozzád imádkozunk.

Legelõször is megköszönjük neked a mi drága édesanyánkat!
Köszönjük neked, hogy benne oly sok szeretet, türelem és meg-
értés volt irántunk. Akkor is, amikor talán észre sem vettük,
mennyi szomorúság vagy éppen teher nehezedik reá. Köszön-
jük, hogy te adtál neki erõt, s hogy rajta keresztül is a te áldása-
idban részesülhettünk. Kérünk, áldd meg élete minden napját,
és ajándékozd meg õt továbbra is békességeddel és bölcsesség-
gel a te szereteted továbbadására. Kérünk, te öleld örök békes-
ségedbe azokat az édesanyákat, akik hozzád tértek már e földi
vándorútról.

Minket pedig segíts, hogy tanulhassunk példájukból, akár
követendõ, akár rossz példaként gondolunk is rájuk.

Azt is megköszönjük, hogy e gazdaságilag és politikailag is
sok kérdést felvetõ világban mégis vannak, akik vállalják a gyer-
mekáldást. Öleld körül bátorító szereteteddel a kismamákat,
hogy örömmel készüljenek az új kis élet fogadására. Irgalmas
szeretetedbe ajánljuk azokat is, akik nem merik vállalni és ha-
lálra adják magzatukat. Kérünk téged, tégy figyelmessé mind-
annyiunkat, hogy észrevegyük és segítsük az életadásban elbi-
zonytalanodókat.
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Hálával köszönjük, Urunk, hogy ott állsz mindazok mellett,
akik gyermekeket nevelnek. Kérünk, maradj velünk, és adj tü-
relmet, bölcsességet, hogy segítségeddel téged ismerõ, hozzád
ragaszkodó emberekkel sokasodjanak családjaink, gyülekezete-
ink. Kérünk különösen is azért, hogy gondoskodó, reményt adó
szereteted vegye körül azokat a családokat, ahol beteg vagy fo-
gyatékos gyermek él. Töltsd meg a gyógyulás reménységével
vagy az elfogadás békességével a saját betegségük terhével küz-
dõ szülõket. Te segítsd a gyermeküket egyedül nevelõket: te légy
támaszuk, bátorítójuk. Vond vigasztaló békességedbe azokat
a szülõket, akik elvesztették gyermeküket. Ne engedd, hogy
mindezt büntetésednek érezzék, hanem lehessen megerõsödé-
sük, hozzád találásuk forrása! Áraszd ki áldásodat azokra a csa-
ládokra is, ahol örökbe fogadtak egy kis jövevényt, vagy csak
ideiglenesen nevelik mások gyermekét. Add, Istenünk, hogy mi
is részt vegyünk gyermekeink hitre nevelõdésében, miközben
mi is tebenned bizakodva küzdjük meg naponta a hit harcát,
hogy szavainkkal, cselekedeteinkkel rólad tegyünk vallást saját
családunkban és a ránk bízottak között.

Élet Ura, Istenünk! Te segíts, hogy az élet – amely a te akara-
todból jött létre e földön – újra visszanyerje értelmét, eredeti tar-
talmát és szépségét. Tégy ebben minket, édesanyákat, édesapá-
kat önzetlen eszközeiddé az év és az élet minden napján! Ámen.

84 Áldjad, lelkem, az Urat!

Hálatelt szívvel magasztallak, mennyei Atyám, hogy születé-
semtõl fogva gondot viselsz rám. Megáldottál szeretõ szülõk-
kel, akik hite által oly korán, gyermekkoromban megismertelek
téged. Korán énekelhettem: „Örök napom, én Istenem, te vagy.”
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Jó volt fiatalként meghallani azt az igét, amely figyelmeztet:
Mi módon õrizheti meg az ifjú tisztán az õ útját, ha nem a te be-
széded megtartása által? Köszönöm, Atyám, hogy adtál hitves-
társat, hiszen te mondtad: Nem jó az embernek egyedül
lenni. Ezért is áldom a te nagy nevedet. Olyan jó, hogy meg-
oszthattuk örömeinket! A terheket pedig veled és vele, akit mel-
lém rendeltél, együtt hordhattuk. Atyám, különösképpen áldom
nevedet, hogy a legnagyobbat, a szülõi szolgálatot is gyarló em-
berekre bíztad. Megajándékoztál gyermekekkel, akikben oly sok
örömet adtál. Körülvesznek unokáink, és így nagy családban és
kis közösségben is áldhatjuk a te szent nevedet – itthon és a
gyülekezetben.

Atyám, kérlek, légy velünk továbbra is. Tartsd meg a hitben
családunk minden tagját úgy, ahogy eddig megtartottad. Add
a világon minden családnak, hogy elmondhassa Józsuéval együtt:
Én és az én házam az Úrnak szolgálunk. Milyen más volna így a
világ!

Atyám, megköszönünk mindent, amit eddig adtál, és kérünk,
légy velünk életünk végéig, úgy, ahogy eddig is tetted. Készíts fel
a veled való találkozásra  Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

85 Újra együtt a család

Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked, hogy újra együtt a család.
Múló ünnepi pillanatok csupán, de ezért is boldogan adunk há-
lát.

Hiszen éppen a szívünkben ébredt hála tette igazán széppé,
boldoggá és maradandóvá a pillanatot.

Köszönjük, hogy újra itt lehet minden gyermekünk, hogy ha-
zahoztad a távoliakat is. Tudod, hogy gondolatban végigkísér-
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tük útjukat. Hálásak voltunk neked, amikor a gép kereke a be-
tonon újra földet fogott.

Bocsásd meg, hogy sokszor aggodalmaskodva féltjük õket,
mert már felnõttek és nélkülünk járják az utat, rég el kellett en-
gednünk kezüket. Úgy teszünk, mintha a te hatalmas kezed
nem védené és õrizné õket. Bocsásd meg kicsinyhitûségünket,
amellyel megbántunk téged.

Köszönjük, hogy álmatlan éjszakákon mégis neked mond-
hatjuk el minden gondunkat és félelmünket. Kérünk most is,
az öröm perceiben, te õrizd õket bajtól, bûntõl és bukástól.

Köszönjük, hogy az asztal körül már többen vagyunk együtt,
férjek és feleségek, zajos, vidám kis buksi fejek. Bennük éled a
múlt, és nõhet a jövõ ígérete.

Uram, köszönjük, hogy egymásnak is örülnek, köszönjük ag-
gódó tekintetüket.

Köszönjük, hogy te teszed teljessé, te töltöd meg tartalom-
mal azt, hogy együtt. Hiszen nélküled nincs „együtt”, nélküled
minden szétesik. Nélküled egymást taszító erõk elszakítják szí-
vünket. Jó tudni, hogy velünk vagy. Te simítod el az akaratlan
bántást, te adsz megbékélést, te hidalod át az évtizedeket és
nézetkülönbségeket. Szereteted láthatatlan erõvonalai felme-
legítik a hûlni indult érzelmeket.

Köszönjük, Urunk, hogy így, veled közösségben lehetünk is-
mét és újra mindnyájan együtt.
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86 Nagyszüleim az örök életben

Köszönöm, Atyám, nagyszüleim okos szeretetét.
Köszönöm türelmes hangjukat,
erõt adó biztatásukat,
s azt a csakis nekem szóló figyelmet,
amellyel gyakran megajándékoztak.
Köszönöm, hogy szeretetük kincsébõl
minden unokájuk kaphatott.
Áldd meg, Atyám, nagyszüleimet az örök életben,
és segíts olyan nagyszülõvé lennem,
amilyenek õk voltak. Ámen.

87 Unokáim

Uram, „az öregek koronája az unokák” – olvasom igédben. Meny-
nyire igaz, most tudom csak! Hálásan köszönöm neked, hogy
nemcsak gyermekeimet, hanem unokáimat is láthatom, alkal-
mam van velük játszani, örülni, velük érezni életútjuk alakulá-
sában. Köszönöm neked ezt a „koronát” is.

De azt is elmondom neked, Uram, hogy õk már nem igazán
az enyémek. Látom, hogy más a gondolkozásuk, más az élet-
felfogásuk is. Nincs közvetlen beleszólásom életükbe, ezért
viszem eléd õket. Úgy olvasom igédben: a jó ember örökséget
hagy még unokáinak is. Én nem tudok más örökséget hagyni,
mint áldásodat és szeretetedet. Kérlek, munkálkodj bennük is,
vond magadhoz õket is.

Uram, én nem tudom életüket végigkísérni. De a te szerete-
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ted mindörökké az istenfélõkkel van, igazságod még unokáink-
kal is – ígéred szavadban. Ezért dicsérlek unokáimért, és rád
bízom õket teljes életükben.

88 Családtagokért

Uram, azokért a szeretteimért szeretnék könyörögni hozzád,
akik távol vannak tõlem.
Õk ugyan azt mondják, hogy inkább én vagyok távol tõled,
És hozzájuk is úgy juthatok el, ha elõször hozzád megtérek.

Te valamikor családi közösséggé formáltál bennünket.
Mi a te nevedben eltávolodtunk egymástól.
Talán nem is lehet már megtudni, hogy kinek van igaza.
Nem is ez a fontos.

Hiányzik a közösség, melyet te alkottál közöttünk.
Kérlek, indíts el bennünket egymás keresésére.

89 Konfliktus a családban

Uram!
Ma csendben telt a nap.
Nem zenét váró csöndben, hanem szótlan ürességben.
Mindketten hallgattunk.
Talán megbántottam.
Vagy másvalaki: a gyerekek, a munkahely…
Vagy csupán fáradt.
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Te adj szót.
A szóhoz bölcsességet.
A bölcsességhez igazságot.
Az igazsághoz szeretetet.
Köszönöm.

90 Adj segítõ szavakat

Uram, Jézus!
Olyan sokszor feszült nálunk a légkör. Mindegyikünk a mun-
kájára koncentrál, s közben alig tudjuk meghallgatni egymást.
Egy fedél alatt lakunk, mégis inkább egymás mellett, mint
együtt.

Uram, segíts, hogy keressük és megtaláljuk az egymáshoz ve-
zetõ utakat, az építõ, közösséget teremtõ, segítõ szavakat! A
nemzedékek közti ellentét talán természetes, de az ellenséges-
kedés aligha.

Formáld, újítsd meg szívünket, hogy szeretettel mondjuk el
egymásnak véleményünket, s hallgassuk meg a másikét!

Gyermekeink keresik helyüket a világban, az utat, a célt, a
hivatást, a társat. Tanácsolj bennünket igéddel, hogy rosszízû
kioktatás helyett türelmes szeretettel kísérhessük õket! Hadd
érezzék meg, hogy számíthatnak ránk, nem dirigálni, hanem
segíteni akarunk, amikor élettapasztalatainkat megosztjuk ve-
lük. Különösen is eléd visszük hamarosan munkába álló lányun-
kat, felvételire készülõ gyermekünket, kamasz fiunkat, aki for-
rongó, lázadó korát éli, és a legkisebbet is. Az õ életüknek is te
lehetsz biztos alapja, vond õket magadhoz, kérünk! Légy szá-
mukra is út, igazság és élet!
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Teremtõ csodádért könyörgünk, hogy napjaink megértés-
ben, felelõsségteljes szeretetben, derûsen teljenek. Áldásodat
kérjük családunkra! Ámen.

91 Konfliktus a családban

Uram!
Mostanában rohanósak a napjaink.
Nemhogy a lakásra, már egymásra sincs idõnk.
Mikor tesszük rendbe lelkünket?
Mikor törölhetnénk végre le a port szerelmünkrõl?
Kérlek, adj idõt, hogy figyelhessünk egymásra.

92 Konfliktus a családban

Mennyei Atyám!
Annyi minden történt az elmúlt hetekben!
A mama betegsége, munkahelyi gondok, iskolai problémák.
A nagymamám ilyenkor azt mondta:
„Jól meglátogatott minket az Isten!”
De tudom, a te látogatásod nem átok,
még ha bajok közt jössz is.
Látogass meg minket most, amikor gondjaink vannak!
Látogass meg minket, amikor egymással is alig értünk szót!
Látogass meg minket, mert te vagy a szeretet!
Látogass meg minket, mert te hozod az újrakezdés
lehetõségét!
Köszönök mindent, amit értem teszel.
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93 Konfliktus a családban

Mennyei Atyánk!
Most együtt fordulunk hozzád,
pedig alig merünk egymással beszélni.
Vagy éppen ezért: a te jelenléted ad bátorságot arra,
hogy õszinték legyünk, és megfogalmazzuk gondolatainkat.
A te jelenléted õriz meg arra,
hogy õszinteségünk figyelmességgel párosuljon.
Légy velünk, hogy így együtt veled lehessünk.



Bûnbánat – önvizsgálatV.
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94 Közösségért a közelségben

Istenem, köszönöm az otthont.
Olyan jó, amikor archimédeszi fix ponthoz hasonló.
Olyan nehéz, amikor hideg a légkör.
Néha lemegy a nap beszélgetés nélkül,
pedig milyen nagy butaság megsértõdve járni.
A gyerekek is szenvednek a nyomott légkörben.
Fáj, amikor egymás mellett magányosak vagyunk.
Jó mindent elmondani, ami a szívünkön van.
Jó együtt nevetni, játszani, kirándulni!
Istenem, te vagy az, akihez odafut minden szál a családból.

Köszönöm, amikor megérinted a szívemet, és kisüt a nap. Kö-
szönöm, amikor csendesen mondod: felejtsd el a sérelmet, le-
gyen erõd. Csinálj magadnak egy kedves, szép napot. Olyan jó
figyelmesnek lenni, meglepetést szerezni, s azt mondani: fon-
tos vagy!
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95 Bárcsak könny mosna tisztára

Uram, Jézus! Te ismered embersorsunk fájdalmait. Sírásra indí-
tott Lázár elvesztése és a szent városért, Jeruzsálemért való ag-
godalom. Uram, látod, mivé lettem? Nincsenek könnyeim, és
mintha a szívem is sivataggá lett volna, ahol halódik az élet.
Eleinte szégyelltem sírni, Uram! Az erõtlenség, a tehetetlen-
ség, a gyengeség árulkodó jelének tartottam kicsorduló könnye-
imet. A gyerekek pityeregnek, gondoltam, feledve szavadat,
hogy a kicsinyeké az Isten országa. Késõbb még büszke is vol-
tam arra, hogy nem érzékenyülök el minden szíre-szóra. Belül
azonban egyre jobban fáj, Uram, hogy mintha a szívem is ki-
száradt volna. Olyan, akár az üdítõ zápor után sóhajtozó föld.
Hány fájdalmas hírt kaptam! Rokonok, kedves ismerõsök, sze-
retett gyülekezeti tagok betegségérõl, gondjairól, halálhírérõl
értesültem. Nyugtalanítóak, már-már kétségbeejtõek a világ
hírei is. Nincs békesség, emberek otthontalanok, éheznek, ül-
dözöttek, szegénység van jelen a mindennapokban, lelki és fi-
zikai értelemben is. Ha fölfakadhatna bennem és sokunkban a
könnyek forrása, Uram, akkor elindulnánk egymás felé, akkor
oldódna segítségre képtelen bénaságunk, akkor mások fájdal-
mát érzékelõ eszközeiddé lehetnénk a világban, szereteted jelei-
nek továbbsugárzói lehetnénk, hulló könnyeink által is. Jézu-
som, segíts, hogy Péterrel együtt sírni tudjak tagadásaim mi-
att, zokogni bûneim mélysége miatt. Ajándékozz, Uram, tel-
jes emberséget, engedd, hogy könny mosson tisztára. Add, hogy
a könnyek fénytörésében megértsem mások szenvedését, meg-
lássam vétkeimet, de küldetésemet is.
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96 Összetörtem valamit

Elrontottam. Talán végleg elrontottam, tönkretettem, össze-
törtem… Egy rossz mozdulat volt csak, egy hirtelen gondolat,
amelyet ellenõrzés nélkül hagytam kicsúszni a számon. Egy in-
dulat, amely elõtört belõlem, amely talán már régen bennem
feszült, és most kimondtam. Most odadobtam, odahajítottam
ezeket a szavakat meggondolatlanul.

Látom magam elõtt a másikat, akit eltalált. Arcon, szíven
ütötte. Megdöbbent. Fáj neki.  De hát nem ezt akartam? Hogy
vegye már észre magát, lehetetlen viselkedését, és hogy velem
így nem lehet bánni!

Nem gondoltam, hogy ennyire a szívére veszi. Szóba sem akar
többet állni velem. Elfordult, elment, talán örökre. Nem, nem
ezt akartam. Ekkora hatalma van a szónak…?

Egy kisgyerek hangját hallom, aki kezében tartja az eltört já-
tékot, és a kétéves szent meggyõzõdésével azt mondja: eltör-
tem, apa megjavítja!

Ez a bizalom újra erõt ad, ez a mondat segít megtalálnom az
utat. Hiszen én is kiálthatok mennyei Atyámhoz: összetörtem,
Uram, bocsásd meg nekem, és segíts szereteteddel, sebeket gyó-
gyító kegyelmeddel nekem és a másiknak is. Taníts minket,
Urunk, újra testvérként élnünk!

Kiálthatok, és õ meghallgat. Kiálthatok, és õ valóban tud se-
gíteni. Ekkora hatalma van a szónak!
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97 Önvizsgálat

Rosszul kértem tõled?

Uram, te arra tanítottál minket, hogy bátran merjünk kérni
tõled imádságainkban. Sõt azt mondtad, te a kérõ imádság-
ban való buzgó kitartást is értékeled. Én merek kérni tõled,
de állandóan megszégyenülök, mert csalódnom kell. Úgy ér-
zem, nem hallgatod meg kéréseimet, vagy nem akarod telje-
síteni azokat. Nem csináltam valamit jól? Talán rosszul kér-
tem tõled? Hiszen nem az történik, és nem azt kapom, amire
én gondoltam. Most ezt a küzdelmemet viszem eléd, mert
félek attól, ha ez így megy tovább, értelmetlenné válik szá-
momra az imádság.

Te jól tudod, hogy mire van szükségem, amiképpen az apa is
tudja, mi kell a gyermekének. A gyermek mégis kér, és olyan ne-
héz elfogadnia, ha nem azt kapja, amire számított. Te össze-
függésében látod az emberi életet. Mi csak az adott pillanatot
tartjuk a legfontosabbnak. Kérõ imádságaink is abban merül-
nek ki, hogy ajándékaiddal még szebbé tegyük napjainkat. De
utólag mindig be kell látnom, hogy neked volt igazad. Add meg
nekem, hogy igaz hittel tudjam kimondani, ami talán a legne-
hezebb mondata a tõled tanult imádságnak: Legyen meg a te
akaratod!

Meg kell vallanom elõtted õszintén, hogy sokszor gyenge va-
gyok az imádkozásban. Sokszor magam sem hiszem el, hogy
megkapom, amit kérek tõled. Kérlek, vedd el tõlem ezt a kishi-
tûséget. Taníts, hogy örüljek ajándékaidnak, és mindig el tud-
jam fogadni élethelyzetemet.



150

98 Van hatalmad, hogy megbocsáss?

Hozzád kiáltok

Hatalmas Istenem! Hozzád kiáltok, hiszen egyedül nálad van a
bûnbocsánat hatalma. Egyedül téged kereshetlek most imád-
ságommal. Bajban vagyok – mert bûnben vagyok. Csak te se-
gíthetsz rajtam, hiszen mindig mindenben egyedül ellened vét-
keztem. Lelkem mélységébõl kiáltok hozzád, nemcsak gondo-
lataim, de egész bensõm vágyakozik utánad. Tudom, nem csu-
pán apró vétkek terhelnek, az a bûnöm, hogy ellenséged vagyok,
akaratoddal és szándékoddal szemben állok, hitetlenkedem,
amikor nem benned bízom teljes szívvel, szeretetlen vagyok,
amikor önmagamat másoknál jobban szeretem. Tudom, ellen-
ségedet is szereted, ebben bizakodom.

Szeretõ Atyám! A hitetlenség és szeretetlenség mélységébõl
kiáltok hozzád, emberek elõtt nem szívesen nyílok meg, egye-
dül te ismersz, mégis szeretsz, tied vagyok. Bûnöm ellenére is
gyermeked maradtam.

Türelmes Istenem! Sokat ajándékoztál nekem, keveset vi-
szonoztam. Sokszor szóltál hozzám, ritkán kaptál visszhangot
tõlem. Ugye mégis hallod hangomat, mégis meg tudsz bocsá-
tani?

Hiszek, Uram, légy segítségül hitetlenségemben, szeretetlen-
ségemben! Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg! Ámen.
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99 Invokáció

Régen írtam utoljára. Régen gondolkoztam utoljára. Rólad,
Uram. Sok mindent láttam, és ezért kértem. Sok mindent kap-
tam, semmit nem köszöntem. Elmentem, mégse távolodtam.
Mikor hiányodra rádöbbentem, újra ott voltál. Mikor hívtalak,
nem kellett hangot adnom, mellettem voltál.

Uram, ismétlem a szavakat, dadogok, zavarban vagyok, sír-
nék, nevetnem kellene. Hiszen te itt vagy. Kegyelmed karja ha-
talmas. Bocsánatod palástja hatalmas. Hogy bírod az összes
gonoszságunkat? Amit te szenvedtél, mi már rég betöltöttük.
Újból feláldozod magad? Mi történik?

Te mindig kérdezed, hogy vagyunk. Teremtõm, tõled kérde-
zem: hogy vagy? Bírsz még minket? Elviselsz még minket? Igen,
mert nekünk szükségünk van még erre. De tudom, te nem kö-
telességbõl tartasz minket.

Teremtõm, bírod a szennyességünket, pusztításainkat, ma-
rakodásunkat? Elpusztítjuk a növényeket, állatokat, akiket te
teremtettél. Segítségnek, útmutatónak alkottad õket nekünk:
kihasználjuk, eltapossuk, kidobjuk õket. Uram, meddig bírod
bûneinket?

Teremtõm, hogy viseled el, hogy a tudatot, amit te adtál,
rosszra használjuk fel? Meddig van erõd tartani az emberi bu-
taság összes terhét? Hiszen lehúzza kezedet! Uram, erõlködve
tartasz minket. Miért? Meddig tart hatalmasságod karja?

Uram, meddig van erõd tartani az embereket?
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100 Ilyen vagyok

Uram, Istenem! Elõtted állok, és ezért csak az számít, amit te
gondolsz felõlem. Te tarts tükröt elém, mert alig ismerem ma-
gam, nincs kiforrott véleményem önmagamról. Néha nagyon
sokat várok magamtól, és akkor úgy elkeseredem, hogy élni sincs
kedvem. Máskor viszont igen elnézõ vagyok magamhoz, és ak-
kor különbnek hiszem magam mindenkinél. Honnan tudhat-
nám hát, hogy mikor legyek elégedetlen magammal, és mikor
fogadhatom el magamat?

Azt is meg kell vallanom, hogy nem vagyok pártatlan bíró,
amikor önmagam felett kell ítéletet mondanom. Az önvizsgá-
lat perceiben emberek jutnak eszembe, akik súlyosan vétkez-
tek, és engem is megbántottak. Hozzájuk mérve magam meg-
nyugszik a lelkiismeretem. Másokkal szemben kérlelhetetlen
vagyok, hogy magamnak megbocsáthassak, és mások elõtt se
szégyenkezzem. Így nemcsak elkövetem, ami gyûlöletes sze-
medben, nemcsak elmulasztom, amit joggal vársz el tõlem,
hanem ravaszul visszaélek embertársaimmal, fedezékül hasz-
nálva õket, hogy elrejtõzhessem számonkérõ szavad elõl. Ó, én
nyomorult ember! Kicsoda menthet ki önámításaim sûrûjébõl?

Adj, Uram, önismeretem számára megbízható mértéket!
Hogyan újulhatna meg életem, ha nem látom tisztán, hogy mi-
ben kell megújulnom? Ha pedig nem látom, milyen vagyok, ho-
gyan tudhatnám, milyen lehetnék? Ha viszont nem tudom, mi-
lyen lehetnék, honnan tudhatnám, hogy mi az, ami még iga-
zán hiányzik? Tartsd elém tükörként az én Uramat, Jézus Krisz-
tust, és hozzá mérve magam megtudhatom, milyen vagyok, és
milyen lehetnék. Elõle nem rejtõzöm el, mert õ a megrepedt
nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki.
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101 Nem jut el hozzám bocsánatod

Kedves Istenem! Szükségem lenne bocsánatodra. Nem azért,
mert égbekiáltó bûnök kínoznak, hanem éppen azért, mert ál-
lóvíznek érzem életemet. Nem mozdul bennem semmi sem.
Minden a megszokott úton megy tovább. Pedig azt olvasom
Bibliámban, hogy akinek te megbocsátottál, annak élete meg-
változik.

Talán nem bocsátottál meg nekem? Vagy nem jól bánom meg
bûneimet? Vagy titkos, általam sem ismert gátak választanak
el tõled? Miért nem jut el hozzám bocsánatod?

Arra kérlek, Uram, hadd érezzem bocsánatodat. Vagy ha nem
érezhetem, hadd higgyem kétségek nélkül, hogy megbocsátot-
tál, hogy Jézusért rendben van kapcsolatom veled. Nagyon sze-
retném, ha ebbõl az állóvízbõl kiemelnél, ha örömöd betölte-
ne, és teljesen hozzád kötõdnék.

102 Nyugtalan vagyok…

Mennyei Atyám! Nyugtalan a lelkem és zaklatott a szívem.
Nem tudok elcsendesedni és rád figyelni. Még akkor sem, ami-
kor igédet olvasom vagy hallgatom. Tudom, hogy ennek az a
legfõbb oka, hogy sok elrendezetlen ügyem van szeretteimmel,
a hozzám közelebb vagy távolabb álló emberekkel. Önmagam-
mal, a hitemmel, a munkámmal, de elsõsorban veled kapcsolat-
ban. Ezért vagyok sokszor sorsommal is elégedetlen, másokkal
és önmagammal szemben is türelmetlen. Jól tudom, hogy kilá-
tástalan helyzetembõl egyedül te tudsz kiszabadítani. Kérlek,
hogy szeretetet és békességet sugárzó jelenléteddel csendesítsd



155

le szívemet. Ajándékozz meg gyermeki bizalommal, hogy mint
gyermekkoromban édesanyámnál, úgy most nálad is megértést
és bocsánatot, és ezzel együtt igazi békességet találjak. Kérlek,
hogy vedd el félelmemet, és adj erõt, hogy legyen bátorságom
rendezetlen dolgaimat is elrendezni. Hadd lehessek így a te aka-
ratod munkálója és békességed követe, hiszen te azt akarod,
hogy minden ember békességben éljen. Ámen.

103 Már nincs kedvem folytatni

Uram! Olyan csalódottság van a szívemben, amilyen a tanít-
ványok szívében volt nagypéntek napján. Mintha magamra
hagytál volna. Megszólítottál és elhívtál szolgálatodra, és én
mentem, követtelek téged. Jó volt átélni veled a sok csodát.
Szinte önfeledten örültem, hogy melletted lehetek. Közben nem
vettem észre, hogy te nem sikertörténetet ígértél követõidnek,
hanem hitbeli küzdelmeket: szenvedéssel, kishitûséggel, meg-
fáradással, tagadással. A tanítványok is ezeket élték át. Most
úgy érzem, hogy csak a keresztig tudlak követni. Rászedtél,
Uram, és én hagytam, hogy rászedj!

Jó lenne visszamenni a halászhálóhoz vagy a vámszedõpult
mögé. Jó lenne újra a világ látványosabbnak tûnõ dolgaiban
munkálkodni. Elhalkult fülemben és szívemben erõt adó sza-
vad, pedig mások is figyelmeztetnek a reménységre, ígéreteidre.
Értelmemmel tudom a kiutat, de elfogyott a lendítõ erõ. Nem
vagyok képes elindulni, de így nem is akarok, hiszen a szívem-
mel kellene érezni, hogy erre az útra te szólítasz vissza engem.

Köszönöm, hogy tudok még imádkozni ezért, és kérem élet-
újító kegyelmedet. Ajándékozz meg a feltámadás és a folyta-
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tás hitének örömével, amely a tanítványoknak is erõt adott.
Láttasd meg velem, hogy a világ zajánál és mulandóságánál te
sokkal fontosabb vagy számomra. Légy jelen az életemben,
mert nélküled nincs értelme napjaimnak. Ámen.

104 Segíts, hogy néha felülrõl láthassam
magam!

Igen, Uram, ha felülrõl látnám magamat – nemcsak a magam,
hanem a mások szemével, sõt akár a tiéddel is, akkor sok min-
dent másképp látnék az életemben. Akkor talán észrevenném,
hogy gyakran sokkal keményebb és hajlíthatatlanabb vagyok,
mintsem azt gondolnám; hogy türelmetlenségem nemcsak a
magam, hanem mások életét is nehézzé teszi; hogy gyakran
egyáltalán nem vagyok olyan nyílt és önzetlen, amilyennek lát-
szom. Erõsségem csak abban az igyekezetben gyökerezik, hogy
legyõzzem saját gyengeségemet.

Uram, milyen szép képet festek magamról másoknak, és mi-
lyen ritkán merem bevallani, hogy a valóság egészen más! Csak
kevesen tudják, milyen is vagyok valójában. Sokszor magam
sem tudom, nem is akarom tudni, mert attól félek, hogy saját
magam sem tudnám elviselni önmagamat.

Emellett azt is tudom, hogy jó, ha van valaki, aki ismeri bi-
zonytalanságaimat és hibáimat, kudarcaimat és sérülékenysé-
gemet, és mégis mellém áll. Te ilyen vagy, Uram! Ha valakiben,
úgy benned bízhatok. Ezért kísérlem meg újra, hogy ne csak
saját szememmel nézzem magamat.  Tudom, hogy ezzel csak
nyerhetek, mert végül megtanulom elviselni önmagamat, mert
te is elviselsz és hordozol engem. Köszönöm neked! Ámen.
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105 Az indulás ünnepe

Mint egy elrontott, elhibázott mondat, amely a már lezárt és
feladott levélborítékban rekedt, úgy nyomaszt és gyötör…

Elõször csak a gondolat, azután a szó, a mozdulat…, és szép
lassan minden összedõlt. Szeretnék újra nekiállni, nekifogni;
szeretnék újrakezdeni találkozásokat, döntéshelyzeteket, be-
szélgetéseket. Szeretném valahogy helyrehozni mindazt, ami
megrepedt, ami kicsorbult, elkopott – de csak a tehetetlenség
ordít körülöttem-bennem. Már késõ! – kiáltja fülembe. Lehet,
hogy minden elveszett? Tehetetlenségemnél már csak a bûnöm
nagyobb. Homlokomra sütött bélyegként hordozom magam-
mal. Jóvátehetetlen és felháborító. Az eget ostromolja, de köz-
ben érzem, hogy szüntelenül itt tanyázik bennem. Nem tudom
kidobni magamból, nem tudom lemosni magamról. A belém
vetett bizalmat végképp eljátszottam, méltatlannak bizonyul-
tam minden szeretetre. Bûnösségem beszenynyez, megaláz.
Már régen nem az vagyok, aki voltam vagy akinek lennem kel-
lene. Már egy teljesen más ember néz vissza rám, ha a tükörbe
nézek. Megfakultak a színek, megszürkültek, mint a téli ég;
minden emberi hang leleplez és vádol – lépéseim egy menekült
léptei. Álmaimban is legtöbbször csak futnék. Ki tudja, hová.
Futnék, hátam mögött hagyva mindent, ami beárnyékolja,
megrontja, megkeseríti életemet. Futnék, de nem tudok. Vala-
mi visszahúz. Mintha ólomból lennének a lábaim, vagy mint-
ha földbe gyökereztek volna. Kegyetlen érzés. Szívem a torkom-
ban dobog, egyre inkább csak a sírás fojtogat. Valami égeti,
valami marja a lelkemet…

Itt ijesztõ a sötét és kevés a levegõ. Jó volna visszatérni. Meg-
nyugodni, megpihenni. Jó volna bocsánatot kérni, és jó volna
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megbocsátani önmagamnak. De túlságosan is eggyé váltam már
saját árnyékommal. Túl messzire jutottam már, hogysem re-
mélni merjem a kegyelmet. Eltéptem minden szálat, feléget-
tem minden hidat…

És mégis, valami kimozdít, valami indulásra késztet. Vonz,
hív valami a régi otthon felé. A reménytelenség is apró reményt
rejt. A tudat, hogy jó lehetnék még valamire. Nem fontos, hogy
mások is értsék, nem kell, hogy lássák. Elég, ha valaki érti, elég
ha valaki látja. Lépéssé és mozdulattá válik bennem lassan
minden várakozás. Tétlenségem elhatározássá szelídül. Mi ez
az álmos ébredés? Honnan érkezik ez a friss levegõ? Valahol
kinyílik egy ablak, egy ajtó, s én egyre izgatottabban fogalmaz-
gatom magamban az ismerõs mondatot, õszintén, lesütött
szemmel: „Vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok
többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyan-
ná, mint béreseid közül egy.”



A belsõ szobaVI.
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106 Így találom meg magam

Uram, taníts meg elcsendesedni!
Olyan sok bensõmben a zaj, a lárma,
gondolataimat a napi zûrök nagyon összekuszálták.

Nem tudok szabadulni
különféle képek, értesülések,
vélemények, viták, élmények, vágyak hatása alól.

Ezek nem hagynak békén,
fogságban tartanak
és felõrlik erõimet.

Uram, taníts meg arra is, hogy magamról
és a nekem fontosnak tûnõ dolgokról
le tudjak mondani.

Uram, adj erõt az összeszedettséghez!

Becsukom a szemem,
és csended átjár, Uram.
Magamtól messze távolodva,



162

a te mély csendedben
találok újra igazi önmagamra.
És ott vagyok megint csak a tied.

107 Krisztussal közösségben

Hiszek benned, Uram, de erõsítsd hitemet!
Reménykedem benned, erõsítsd reménységemet!
Szeretlek téged, adj igaz szeretetet!
Bánom bûneimet, segíts, hogy bánatom õszinte legyen!

Neked adom gondolataimat, hogy rólad elmélkedjem.
Neked adom szavaimat, hogy rólad tanúskodjam.
Neked adom tetteimet, hogy téged sugározzanak.
Neked adom szenvedéseimet, hogy érted viseljem õket.

Azt akarom, amit te akarsz,
mert te akarod,
úgy, ahogy akarod,
ameddig akarod. Ámen.

108 Örülök az életnek

Uram, Istenem,
ahogy a hal nem élhet víz nélkül,
úgy én sem lehetek nélküled.
Te teremtettél engem,
te tartod fenn életemet.
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Ma hozzád jövök,
szeretném megköszönni létemet.
Azt, hogy te mindig valami újat ajándékozol nekem.

Hozzád jövök megköszönni,
és hozzád jövök elmondani,
mennyire szeretem az életet.

Örülök az életnek.

Még ha nincs is cipõm,
örülök,
hogy menni, ugrálni, táncolni tudok.

Mindenekelõtt örülök,
hogy gyermeked lehetek,
hogy hívõ életet élhetek,
hogy Szentlelked érezhetem.

Uram,
te élni akarsz bennem,
légy az én vendégem.
Teljes szívembõl köszönöm neked
ezt a megbecsülést, ezt az örömöt.
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109 Hálaadás Krisztusért

Isten, aki bizonyságát adtad az emberiség iránti szeretetednek
azzal, hogy elküldted a mi Urunk Jézus Krisztust, és az õ jelen-
létének fényével világosságot árasztottál az emberi életbe, há-
lát adok neked ezért a legnagyobb ajándékodért.

Fogadd hálámat
azért, hogy itt élt a földön;
azért, hogy szeretetének cselekedeteit följegyezték;
azért, hogy ezek az igék segítõim és vezérlõim;
azért, hogy mindhalálig engedelmes volt;
azért, hogy gyõzött a halálon;
azért, hogy Lelke most is velem van.

Ajándékozz meg az õ áldott életére való emlékezéssel, hogy tud-
jam: ezen a földön élt, ez alatt az égbolt alatt. Ez a tudat kísér-
jen engem, amidõn életem feladatát teljesítem.

Add, gondoljak
arra, hogy õ nem arra vágyott, hogy neki szolgáljanak,
hanem hogy õ szolgáljon;
arra, hogy részvétet érzett minden emberi szenvedés iránt;
arra, hogy bátran nézett szembe a maga szenvedésével;
arra, hogy szelíden viselte, és amikor szidalmazták,
õ senkit sem szidalmazott;
arra, hogy állhatatos volt a számára kijelölt feladat
teljesítésében;
arra, hogy önmagán uralkodni tudott;
arra, hogy milyen egyszerû volt és emelkedett szellemû;
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arra, hogy milyen tökéletesen rád, mennyei Atyjára
bízta magát.
Add, hogy mindezekben az õ nyomdokain járjak.

110 Ha bennem vagy

Ha bennem vagy,
mindig szelíd vagyok.

Ha bennem vagy,
másnak békét adok.

Ha bennem vagy,
csak jóra gondolok.

Ha bennem vagy,
tenni csak jót tudok.

Ha bennem vagy,
várom a szavadat.

Ha bennem vagy,
tudom a célomat.

Ha bennem vagy,
szánom a kínokat.

Ha bennem vagy,
élem a sorsokat.

Ha bennem vagy,
jöhetnek viharok.

Ha bennem vagy,
oly vakmerõ vagyok.
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Ha bennem vagy,
teszek és segítek.

Ha bennem vagy,
mindenkit szeretek.

Ha bennem vagy,
tûzzé változom,

ha bennem vagy,
érzem, mi a szeretet.

111 Rendezetlen az életem

Úgy érzem, mindent elrontok,
mindig falba ütközöm.
Lábam fut, szalad, de utam nem visz sehova,
minden zsákutcát megtalálok.
Barátaim nem értenek meg,
anyagi gondjaim is vannak.
Nem tudom taníttatni gyermekeimet,
kényszerpályán zakatol az életem.
Elkezdtem már a Bibliát olvasni.
Elindultam a gyülekezet közösségébe.
Szolgálatokat is vállaltam.
Beszélgettem több lelkésszel.
Még a pszichológustól is kértem segítséget.
Azután fogadalmakat tettem,
s minden hiába volt!
Uram, kérlek, segíts rajtam.
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Nem kérek már mást, csak amit Salamon király kért:
adj nekem bölcsességet, hogy életemet és a rám
bízottak életét akaratod szerint tudjam segíteni, vezetni.
Ez elég nekem!

112 Abbahagytam az imádkozást

Uram, olyan régen nem imádkoztam. Te látod, hogy már a sza-
vakat is keresnem kell.

Bocsásd meg nekem, hogy olyan távolivá vált a veled való
találkozás emléke. Uram, te ismersz engem és érted gondola-
taimat. Vágyom a veled való közösségre, csak nem tudom, ho-
gyan kezdjem el.

Bocsásd meg, Uram, hogy csupán akkor kiáltok hozzád, ami-
kor az értelmem felmondja a szolgálatot, és erõm csõdöt mond.
Szaladok, kergetek valamit, és közben éppen rólad, a legfonto-
sabbról feledkezem meg. Elvesztettem valamit, a veled való ta-
lálkozás és kapcsolat varázsát… Köszönöm, Uram, hogy te adod
az újrakezdés lehetõségét, és elindulsz felém.

113 Vártalak, de másként jöttél

Áldott légy, Uram, szeretõ Istenem,
a napért, amelyen hozzám lehajoltál és
szeretetedre éhezõ szívem néma kiáltására válaszoltál.
Áldalak gyengéd érintésedért,
közelséged kimondhatatlan öröméért.
Áldott légy az útért, amelyen járni engedtél,
a magasságokért és a mélységekért,
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fájdalmas csalódásaimért, zaklatott lelkem sóhajtásaiért.
Hûtlen szívemen így nyitottál rést,
szelíd szavad békéjével ismét magadhoz vontál.
Áldalak a pusztaságért,
hiányodért és hallgatásodért,
a tikkasztó szomjúságért, a szenvedélyes várakozásért,
hogy megpróbáltál és hûségre tanítottál,
ígéreteiddel bátorságra buzdítottál,
mígnem megérkeztél, átöleltél,
és mindent, mindent betöltöttél.
Hála legyen neked, Uram, szeretõ Istenem, mindenért,
kiábrándíthatatlan szeretetedért, változhatatlan hûségedért,
kedves jelenléted minden jeléért,
hogy kísértél és vezettél,
s bennem önmagadnak áldott lakozást vettél. Ámen.

114 Párbeszéd

Hívlak, Uram, kiáltok utánad! Életem nyitva van elõtted,
mint az utak az ég alatt.
Kiáltok hozzád, mert szükségem van feleletedre, segítségedre.
Olyan sok nyitott kérdés van mindennapjaimban!
Gyakran csak gyötrõdöm felettük, ahelyett, hogy veled
megbeszélném azokat.
Hallgass meg, Uram, amikor most csendben mindent
elmondok neked…
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115 Te tudod, mi van hasznomra

Mennyei Atyám!
Nem kérek tõled sem egészséget, sem betegséget,
sem életet, sem halált,
de azt kérem, hogy egészségem és betegségem,
életem és halálom a te dicsõségedet és az én
lelki elõrehaladásomat szolgálja.
Csak te tudod, mi van hasznomra.
Bocsásd meg gyakori zúgolódásomat, értetlenségemet!

116 Haragszom rá

Uram! Nehéz szívvel állok elõtted. Úgy érzem, talán nem is sza-
badna így elõtted állni. De háború dúl bennem, és nincs más,
akitõl békét remélhetnék. Tudom, hogy veled kell rendeznem
ezt is.

Haragszom rá. Elképzeltem már százszor, ahogy elõttem áll,
és én megszégyenítve õt elmondhatom, ordíthatom vagy szi-
szeghetem igazamat. Mert igazam van, hiszen semmibe vett,
bolondnak nézett, megbántott, igazságtalan volt hozzám. Mégis
kérlek, bocsásd meg, ha nem lenne jogos a haragom.

Haragszom rá, pedig nem akarok haragudni. Tudom, hogy
meg kellene bocsátanom, de néha olyan édes a gyûlölet… Oldd
fel bennem ezt az érzést, hiszen elemészti szívemet, szeretete-
met és türelmemet. Megöli békességemet ez az indulat. Nincs
erõm kimondani azt, amit te ki tudtál mondani… Bocsáss meg
nekem, és taníts megbocsátani. Ámen.
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117 Rám száradt az álarcom

Uram, Jézus Krisztus!
Valamit elhagytam, elvesztettem. Valamit, amit hiszem, te adtál
nekem: a bennem formálódó arcot, a te arcodat. Azt gondol-
tam, már teljes a kép, tökéletes az alkotás, nincs szükség növe-
kedésre. Azt hittem, már lehet engedményeket tenni, lehet en-
gedni indulataimnak, rossz útra vivõ vágyaimnak, eltûrhetem
bûneimet, lankadhat a munkálkodni akarás és a rád figyelõ éber-
ség. Féltem, hogy elveszítem sokáig keresett önmagamat, má-
sok elismerését, és talán tökéletességre hívó szavadat is félre-
értettem. Közben nem vettem észre, hogy csak színlelem, amit
te élõnek akarsz látni.

Élettelenné vált, álarccá merevedett rajtam kegyelmet sugár-
zó arcod. Megfakult a te képed bennem, és vele halványul meg-
talált igazi önmagam körvonala is. Elhagytam, nem vigyáztam
drága ajándékodra, és most itt állok zavartan és szegényen…

Kérlek, kezdj velem újat! Hadd lássam újra és egyre éleseb-
ben a te arcodat, hadd lássam egyre határozottabban önnön
magamat is. Formáld életemen a te vonásaidat, hogy megtalál-
jam és megmutathassam én is igazi arcomat.

118 A „belsõ szoba” csendjében

Idõnként bezárom lelkem kápolnájának ablakát, hogy ne hall-
jam az élet zaját, a lét gyötrelmét és kellemét – hogy magamra
figyeljek, hogy keressem a harmóniát magammal és a világgal.
Kutatni a világ titkait és létezésem értelmét: miféle csodában
élek?!
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Ünnepre várok, mindig. Hátha karácsony lesz holnap ben-
nem, vagy a Szentlélek lesz nálam vendég.

Csend van… Olyan, amilyen a fán csüngõ dió ölében él, me-
lyet dupla zár véd: kint zöld burok, bent barna csont. És Mécs
László verse jut eszembe:

jön a tavasz, a csont burok
szétmállik, nagy fény-dáridó van,
a csend csírázva ébredez,
hívják az égi azúrok.
A magvas csendbõl plánta lesz
s a végtelenbe fényjelez
a rügyek csöpp angyal-szeme,
ily teremtõ csend kellene!

119 Tele van a szívem örömmel

Örülök, Uram!
Most minden gondolatomat, érzésemet,
minden mozdulatomat, rezdülésemet ez tölti be.
Felszabadultan ujjong a bensõm, mert leoldottad
gondjaim, szorongásaim súlyát.
Ámulok hatalmadon és irántam való jóságodon.
Mindennapjaim szövevényében tágas térre jutottam.
Tõled való fényesség ragyog be mindent.
Jó itt lenni, Uram. Köszönöm.
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1 20 Minden ösvény sötét

Uram, nem érzek semmit. Már lelkem hidegét sem. Nem fáj a
magány, nem vonz az élet, nem látom a holnapot. Az idõ úgy
süvít fülem mellett, mint a szakadékba zuhanó kõ – nincs cél-
ja, csak a véletlen, a megszokás hajtja. Napjaim unottan to-
vább peregnek, de merre, minek? Cél nélkül, irány nélkül kerin-
gek életem keretei között. Reggel fölkelek, dolgozom, este le-
fekszem – ahogy az autót is továbbviszi, ha ki is fogyott belõle
az üzemanyag, saját tehetetlensége.

S most már oly mindegy, hogyan jutottam idáig. Sem máso-
kat vádolni, sem bûntudatot érezni nincs erõm. A jó tanácsok,
a biztatások is leperegnek rólam – minden út bizonytalannak,
valószínûtlennek tûnik. Lásd, Uram, legyõzettem, nem látok
kiutat. Nincs erõm harcolni, új utakat, célokat, reménységet
keresni. Belefáradtam.

Mégis, te azt mondtad, a megrepedt nádat nem töröd el, a
pislogó mécsest nem oltod ki. Saját erõmben már nem bízha-
tok – te legyél hát az, aki erõt ad. Nincsenek már céljaim – te
mutass célt, Uram, szétesõ életemnek. Nincs már miben re-
ménykednem – te adj új reményt nekem. Ha már nem bírnám
megtartani életem terhét, ha összeesnék – add, hogy a te ke-
zedbe zuhanjak, Uram.

121 Segíts hazatalálnom

Itt vagyok – elõtted.
Úttalan utakon, irányt vesztve érkeztem. Még elevenek a meg-
repedt emlékek, a gondolatok és a szív mélyén a tervek, szavak,
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mozdulatok. Még feszülne az ernyedõ lélek, de én csalódott va-
gyok: nem találok magamra. Ki vagyok? Kivé lettem?

Itt vagyok – idegenül mozgok a jelenlétedben. Azt hittem,
értelek. Jól értelek. A föld szilárd és kiszámítható volt a lábam
alatt, az ég bizonyos volt felemelt tekintetemnek. Ebbõl most
semmi sem bizonyos. Rossz úton jártam? Félreismertelek?

Itt vagyok. Megriadt, kétkedõ, tapogatózó önmagammal. Kér-
dezõ önmagammal. És aki azt hittem, hogy jól értem és terve-
zem a nekem adott életet, most arra kérlek: segíts hazatalálnom!

Hogy itthon legyek – itt, tenálad.

122 Nincsenek válaszaim

Nincsenek válaszaim. Megkíséreltem elindulni az õszinte kér-
dezés útján, azzal a szabadsággal, amellyel biztattál engem. Az
út nem hiábavaló, hisz kérdések, súlyos kérdések özönével aján-
dékoztál meg.

Ám nincsenek válaszaim. A hiányzó válaszok helyén újabb
és újabb kérdések jelennek meg, erejük elragad, félelmek gyö-
törnek. Hová vezet az út, meddig még a kérdések? A mindent
lebegõvé tévõ válasznélküliségnek vége szakad-e egykor? Hisz
az úton azzal a reménnyel indultam el, hogy válaszokat talá-
lok. Kérdéseim azonban egyre távolabb és távolabb vittek
meglévõ válaszaimtól – nem válaszok immár. Az újabb kérdé-
sek azonban az újabb válaszlehetõségeket is minduntalan
megingatják.

Találhatok-e olyan választ, mely többé már nem formálódik
kérdéssé?

Ilyen válasz vagy-e?
Válasz vagy-e számomra?
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Ha az vagy, meglelem-e hozzád a kérdést?
Nincsenek válaszaim. Mégis, nem keresném õket, ha nem

remélném, hogy vannak. Egyelõre azonban még nem találtam
rájuk, sem õk rám. Add, hogy egymásra leljünk.

123 Döntés idején

Csak rosszul dönthetek…
Teremtõjére utalt teremtmény az ember. Létének forrása, éle-
tének értelme és célja az Isten. Istenhez hasonló: közösségre,
szeretetre képes, értelme, akarata, döntési szabadsága van. Tud-
ja, mi a jó és mi a rossz, dönthet, választhat. Választhatja a jót,
és kitarthat benne. Ez lehetõsége és feladata is.

Dönteni nehéz, kockázatos és felelõsséggel jár. Az ember pe-
dig gyarló. Amikor dönt, látszatértékek sokaságával csábítja a
világ, hamis vágyak vonzásába kerülhet. Önmagában bízva csak
rosszul dönthet. Ám ha nem vállalja a döntést, szabadságáról
lemondva sodródik az életben.

Jól dönteni csak Istennel lehet.
Teremtõm, mennyei Atyám, te ismersz engem. Ismered dön-

téseimet, bukásaimat. Esendõ, hûtlen, szeretetedre méltatlan
vagyok, te azonban hûséges vagy. Nem veszítesz el, vársz, és
tévutaimról megtérve feltétel nélkül visszafogadsz.

Irgalmas szeretetedért, hûségedért áldalak.
Köszönöm az emberi létet, köszönöm megtartó szeretete-

det. Kérlek, adj békességet, hogy csendességemben meghalljam
hangodat. Adj bölcsességet, hogy az élet forgatagában lássam
jeleidet, felfedezzem akaratodat. Erõsítsd beléd vetett bizal-
mamat, hogy nehéz és fájdalmas döntéseim idején se feledkez-
zem meg arról, hogy te azokban is velem vagy. Kérlek végül, ne
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engedd, hogy gyarlóságom, méltatlanságom tudata csüggedés-
be sodorjon, hanem add, hogy hûségedre, megbocsátó szere-
tetedre utaló jellé váljon életemben.

Atyám, múltamat irgalmadba ajánlva rád bízom magam. Se-
gíts, hogy szeretetedre válaszolva mindig veled döntsek, és jó
eszközödként létemmel dicsõíthesselek.

124 Senki, semmi vagyok…

Az ember néha teljesen mezítelenül áll a világmindenségben,
és érzi, hogy semmije sincs. Üres kézzel, üres szívvel állok, Uram.

Csalódottan, mert azt hittem, hogy vannak barátaim, tár-
gyaim, helyem, gondolataim, sikereim, örömeim, bánataim.

Azt hittem, hogy a te gazdagságod az enyém is. És most fáj
ráébredni, hogy semmim sincs, senki, semmi vagyok.

Mégis, Uram, nem érzem magam magányosnak, mert tu-
dom, hogy te ebben a nincstelenségemben szeretsz a legjob-
ban.

Amikor semmibe sem kapaszkodok, akkor érezhetem meg,
hogy te tartasz kegyelmeddel.

Amikor teljesen lefoszlik rólam minden, akkor érthetem meg
igazán, hogy a te oltalmazó szereteted befed engem.

Legnagyobb védtelenségemben, kiszolgáltatottságomban
érezhetem meg, hogy te olyannak szeretsz, amilyen vagyok.

Áldott légy, Uram, mikor elveszel mindent tõlem: áldott légy,
amikor mezítelenül és nincstelenül, teljes kiszolgáltatottsá-
gomban állhatok. Áldalak, mert kegyelmed és szereteted soha
el nem veszed.
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125 Nem akarok sablonokat

Istenem, olyan régen szólítottalak meg téged õszintén és nyíl-
tan. Kialvatlanul, álmos szemekkel reggel, rohanva, feldúltan
napközben és kimerülten este egyszerûbb volt a szokásos sza-
vakat mormolni – mintha ott sem lennél. Mintha nem is sze-
retõ Atyámhoz szóltam volna, aki figyel rám és lesi szavam, gon-
dolataim.

Bocsáss meg nekem, mert átgondolatlan, át nem élt szava-
immal barikádot építettem kettõnk közé! Bocsáss meg, mert
sablon-imádságaim lettek takarómmá! Igen, kicsit féltem is,
hogy belém látsz. Fedezni akartam magam elõtted. Kínosnak
ígérkezett az elsõ õszinte találkozás pillanata. Ezért halogat-
tam, hogy a szemedbe nézzek. Ezért halogattam, hogy az ima-
malmom bekapcsolása helyett megszólítsalak végre.

Most tudom, érzem, hogy hiába. Átlátsz a takarón, átlépsz
a barikádon. Elõtted áttetszõk szavaim. Köszönöm, hogy ha
veled beszélek, nem kell szózáporral védenem magam.

126 Nagyon fáradt vagyok…

Nehéz mindent átgondolni, nehéz szavakat találni… Nehéz
most megszólalni elõtted, Uram. Fáradt vagyok. Nehéz a tes-
tem, lelkem, úgy érzem, nem bírom hordozni a terheket, ame-
lyeket rám raktál. Munkahelyen munkatársak, otthon család-
tagok közt.

Ami egykor lelkesített, most ólomként nehezedik rám. Min-
den lefelé húz… Keresem itt is, ott is a kapaszkodókat, de csak
levegõt markolok. Próbálom megvetni a lábam, de nincs benne
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elég erõ. Segítségért kiáltanék, de túl gyenge vagyok már ah-
hoz, hogy hang jöjjön ki a torkomon.

Csak te látod kétségbeesett vergõdésemet, és csak te hallod
a ki nem mondott szavakat…

Egy csöppért könyörgök az élet vizébõl, egy morzsáért az élet
kenyerébõl. Hisz a fáradt vándornak nincs többre szüksége…

127 Az a kis fény is elég

Sokszor akartam látni arcodat, mint Mózes. De azt a választ
kaptam: te elrejtõzködõ Isten vagy.

Azt kívántam, vezess úgy, mint népedet a pusztában: nap-
pal felhõvel, éjjel tûzoszloppal. De csak egyszerû emberek sze-
gõdtek mellém útitársnak.

Vártam, hogy parancsot adsz majd, mint a prófétáknak, és
megmondod, mit kell hirdetnem az engedetlen népnek. Te
azonban türelmes hallgatásba burkolóztál.

Leghûségesebb követõd akartam lenni, mint Péter, és óva
ügyeltem: semmi ne ejthessen csorbát dicsõségeden. Téged
mégis szégyenfára feszítettek.

Gondoltam, emberhalászként tudok igazán kedvedben jár-
ni, de szakadt és rongyos a hálóm. Csak ma kezdem érteni, miért
mondtad: evezz a mélyre!

Mert nem a felszínen, hanem a mélyben van a lényeg.
Arcod helyett – lábad nyoma.
Felhõ, tûzoszlop helyett – mellém szegõdõ útitársak.
Parancsok helyett – türelmes, sokatmondó hallgatás.
Dicsõség helyett – szégyenfa kínjai.
Nagy remények helyett – kis fények.
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128 Árván

Hányszor tagadtalak meg, mennyei Atyám,
hálátlan szívvel, mindent feledve,
kiszakítva kezem kezedbõl,
rohanni akarván gyilkos úttestre,
száguldó autók közt rettegve, sírva,
bölcs apáért kiáltva, aki megment újra.
Testeden és véreden osztozom,
de még a vérét is elárulja az ember.
Te mégis hiszel bennem, ezért élek, mert te vagy, aki védsz,
és én benned hiszek.
Felnõtt világban Atyám kezét fogva,
megremegve az autók közt megyünk a járdára.
Köszönöm, Uram.

129 A bocsánat nagysága

Istenem, ajándékozz meg bocsánatoddal,
ha fölösleges szavaimmal töröm meg csöndedet,
ha sekély és üres szavakkal töltöm be a világot magam körül,
vagy ha öncélú, másokat megsebzõ szavaimmal eltakarom az
igazságot.
Bocsánatoddal ajándékozz meg, Istenem,
ha túl fontosnak tartom, hogy fontosnak tartsanak,
ha cinikusan fogadom mások szeretetét,
vagy ha ostoba tetteimmel, üres mozdulataimmal bántom meg
testvéreimet.
Istenem, ajándékozz meg bocsánatoddal,
ha nem vagyok figyelmes a körülöttem élõkre,
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nem segítem az élet terhe alatt roskadókat,
vagy ha mások boldogsága árán törekszem boldogulni a világban.
Bocsánatoddal ajándékozz meg, Istenem,
mert ma sem sikerült igazán tanítványodnak lennem, és hol-
nap sem fog sikerülni,
mert olyan gyakran nélküled indulok és nélküled érkezem,
mert erõtlen a hitem, elfogy a szeretetem tebenned.
Mégis, itt vagyok, várom irgalmadat. Mert te erõs, hatalmas
Isten vagy bocsánatodban is.
Könyörülj rajtam kegyelmeddel!

130 Állok a szélben

… mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus íté-
lõszéke elé… (2Kor 5,10)

Állok a szélben. Fázom,
mert átfú ingen, kabáton.
S ami vagyok már régen,
felfedi meztelenségem.

Nincs a ruhámnak vászna,
hogy testem benne ne fázna.
Szíja és pántja éget.
Levetem hát az egészet.

Szégyellem gyönge testem.
Mennyiszer mélyen sebeztem!
Állok a szélben. Fázom.
Szerelmed melegét várom.
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131 Élet

Létezés – korlátok között?
Két évszám közötti gondolatjel?
Fakó vágyak, rövid távú célok közt
morzsolódó évek?
Az idõ vándorútján elhaló remény?
Fáradt hit az emberi jóban?
Sietõs léptek a tünékeny boldogság felé?
Gyõzelem. Feltámadás.
Örök öröm síron, halálon túl.

132 Krisztus a láthatatlan Isten képe

A tömegben egy asszony nyúl a ruhád után…
Tétova az érintés, bár szíve bízik.
Nyomorúságába erõ árad,
s gyógyultan indul tovább…

Ágyban fekvõ nyomorékot hoznak eléd.
Szemükben ott a hit; így szólsz:
„Bízzál, fiam, megbocsáttattak bûneid.”
Az pedig felkelve indul tovább…

Nyúlok utánad, mert gyógyít az erõd.
Eléd teszek mindent, mert velem hordozod.
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Rád nézek, s benned megláthatom Atyád arcát:
benned, aki soha nem változol, napjaim-éveim,
örömöm-bánatom
s a világ terhét ma is magadra vállalod.

133 Isten vagy ember?

Fogalmakat próbálok a fejembe tuszkolni. Fogalmakat, ame-
lyek ott együtt nem férnek meg. Persze mondhatnám: „titok
ez, felette nagy titok”, és bizonyára így is van. Ám olyan titok,
amelyet nem megfutamodva, de  – igaz, levetett sarukkal – újra
és újra ostromolva tisztelek annak, ami; hisz hitem rajta áll vagy
bukik.

Talán ha a fogalmak elé mennénk – hiszen a történet volt
kezdetben, és csak késõbb, az egyszerûsítõ, az esszenciát kere-
sõ ember hívta segítségül a fogalmakat.

„Olyan, mint mi” – tapasztalták tanítványai. Olyan, és nem
csupán alakja, önkéntelen gesztusai, szükségletei láttatták így,
de errõl vall, ahogy sírt vagy ahogy mosolygott, ahogy a temp-
lomban haragra gerjedt, és ahogy rettegett a kertben. Mégis,
szinte a kezdetektõl át-átsütött személyén valami (valaki)
más is. Az erõ, amellyel szólt és megszólított, amellyel lelkek-
nek parancsolt és gyógyított, annak a végtelen közelségét sej-
tette, aki szavával teremtett mindent. Ám épp akkor, amikor
tanítványai ezt végre érteni vélték, lépett arra az útra, mely-
nek végén minden reménység megfeneklett. Késõbb – már
mindenek után – értették meg: éppen ott, a kudarc, a szána-
lom fáján bizonyult egészen másnak, mint mi: engedelmes-
nek, engedelmesnek mindhalálig. És amikor e hûség a feltá-
madásban visszhangot vet, amikor a földbe esett búzamag
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elsõ zsengévé, a Mester Úrrá lesz, õ éppen akkor mondja:
„Adjatok ennem, érintsetek meg” – én vagyok, én, akinek is-
mertetek, aki olyan, mint ti.

Isten vagy ember? Úgy tûnik, valahányszor az egyik irány-
ban tapogatózom, õ a másik irányba fordítja tekintetem. Mint-
ha azt mondaná: „bennem az embert keresve Isten arca sejlik
fel, s az Istent kutatva az emberre lelsz”.

134 Mélyre süllyedtél

Uram, nagyon megszoktam, hogy a jászol miatt sajnáljalak. Pe-
dig édesanyád, akit boldognak mond minden nemzedék, na-
gyon tiszta helyre tett: abból ettek az állatok. Az eleség helyére
tett téged, az élet kenyerét. Nagyon megszoktam azt is, hogy
az istálló miatt sajnáljalak, pedig az ökör és a szamár helyet
szorított. Közel volt hozzád, mint amelyik utolsó földi utadon
hordozott.

Uram, nem az istálló és nem az állatok közelsége miatt kell
sajnálkoznom. Nem ezek jelzik, hogy mélyre süllyedtél, hanem
az, hogy emberré lettél. Erre ritkán gondolok, mert olyan szé-
peket tudunk mondani magunkról, az emberrõl. Ha józanul néz-
zük magunkat, néha ugyan elbizonytalanodunk. Különösen ak-
kor, ha ocsúdok: én vagyok az ember. Egy az irigyek és önzõk
sorában. Azt nem tudom, hogy az õseim ették is egymást, vagy
csak ölték. Ezer istenük volt-e, vagy egy sem? De magamat és a
nemzedékemet ismerem egy kicsit. Nem kell bemutatkoznunk,
annál te sokkal jobban ismersz bennünket. Köszönöm, hogy
nem a mi emberségünket tanultad el. Köszönöm, hogy sem
mint tanítványaid, sem mint ellenségeid nem tudtunk elron-
tani téged! Pedig közénk süllyedtél, nagyon mélyre. De szívesen
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tetted, hogy válladon, keresztté lett kezeden kikászálódjunk
magunkra szabott és elrontott emberségünkbõl. Mélyre süllyed-
tél, de ne hagyj sajnálkoznom se rajtad, se magamon. A hálát
szüld meg bennem, hogy a mélyben nem vagyok egyedül, és nem
is hagysz ott megrekednem.

135 Jézussal szeretnék járni az utamon

Uram, Jézusom!
Útitársaddá tettél. Szüntelenül biztatsz: veled a célt elérem sö-
tétben is. Mégis látnod kell számtalan megtorpanásom. Ked-
vemet vesztem. Elcsüggedek. Abbahagyom, mielõtt célt értem
volna. Olykor irigylem azokat, akik megelõztek. Se elõre, se hátra.
Holtpontra jutottam.

Hû útitársam! Hozzád fordulok. Te megértesz. Hiszen te is
eljutottál a holtpontra. Alászálltál a poklokra is. Értem tetted
és mindnyájunkért. Nem szálltál le a keresztrõl. Engedelmes
voltál az utolsó pillanatig. Csak azért, hogy én ne jussak a pok-
lokra. Csak azért, hogy elmozdulhassak – a tiedhez képest még-
iscsak más holtpontomról.

Nincs tetszésedre, ha magamat emésztem. Azt akarod, hogy
felkeljek. Talpra álljak. Kövesselek. Azt szeretnéd, ha együtt éne-
kelném a téged követõkkel, egyházaddal: „Velem vándorol uta-
mon Jézus…”. Nem fáradsz el szüntelen hajtogatni, lelkedet
teszed ki, csakhogy meggyõzz: Veled vagyok! Veled vagyok nem
csak akkor, amikor holtpontra jutsz. Veled vagyok, amikor fel-
ébredsz. Veled vagyok, amikor lefekszel. Veled vagyok, amikor
dolgozol vagy amikor pihensz, sõt akkor is veled vagyok, ami-
kor szórakozol.
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Hû kísérõm! Kérlek ezért: maradj velem. Maradj velem ak-
kor is, amikor megnyúlnak az árnyak, amikor nõ a sötétség. Ma-
radj velem utolsó órámon is. Ne engedd felednem, hogy te vagy
a vég. Te, aki új életemnek is kezdete vagy. Amit elkezdtél, be-
végzed. Addig is tarts meg, ha zuhanok. Emelj fel, ha elesek. Ha
nem találom helyemet, tégy helyemre. Tégy mindent helyére
életemben, amit én rossz helyre tettem. Mert te vagy az út és
egyben útitársam, hû kísérõm. Légy velem, hogy életemben és
halálomban is veled lehessek.

136 Az életút

Hálát adok neked, Úr Jézus Krisztus, hogy utad közénk veze-
tett. Köszönöm, hogy végigjártad azt az utat, amelyet Atyád
kijelölt számodra, és azonosulni tudtál mindazzal, ami meg-
váltásunkra, megmentésünkre irányult.

Köszönöm, hogy életeddel és haláloddal utat készítettél ne-
kem örök országodba. Áldalak azért, mert te vagy az út, általad
mehetek az Atyához. Dicsérlek, mert megkerestél engem, elve-
szettet, és lábamat ösvényedre irányítottad.

Kérlek, bocsáss meg nekem, mert megfeledkeztem arról, hogy
véreddel megváltott világodban élek. Elfelejtettem hálát adni
áldozatodért és szeretetedért. Eltévedtem, nem a te utadat vá-
lasztottam. Saját elképzelésem szerint próbáltam sok mindent
véghezvinni. Nem kerestem akaratodat életem számos dolgá-
ban. Eltávolodtam tõled és embertársaimtól. Bánom, hogy szo-
morúságot okoztam neked bûneimmel.
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Add, Uram, hogy a te utad az én utam legyen. Hadd járjak min-
dig nyomdokodban! Adj erõt, hogy neked éljek és szolgáljak. Se-
gíts, hogy ellenálljak minden kísértésnek, és hû tanítványodként
téged kövesselek életem minden napján. Ámen.

137 Ismersz, mégis szeretsz

Uram, Istenem!
A bûnbe esett ember elrejtõzött, mert félt. Barátságtalanná
vált számára a csodálatos kert és félelmetes lettél te is, a ve-
led való kapcsolat is. Azt remélte, hogy rejtekhelyén nem is-
mered fel. Te azonban utánamentél, megszólítottad õt. Ítél-
keztél is, de gondoskodó szeretetedet is megmutattad, ami-
kor ruhát adtál rá.

Én is ilyen rejtõzködõ ember vagyok, Uram. Sokszor tapasz-
talom, hogy barátságtalan világban élek. Gyakran csalódom az
emberekben, mert sokszor visszaélnek azzal, amit tudnak ró-
lam. Úgy érzem, addig vagyok biztonságban, amíg nem isme-
rik meg gondolataimat, vágyaimat, gyengeségeimet. Szégyel-
lem és bánom, hogy téged is besoroltalak az emberek közé, és
elfeledkeztem gondoskodó szeretetedrõl, amellyel pedig napon-
ta körülveszel.

Kérlek, segítsd felismernem szeretetedet, amely nemcsak
gondoskodásodban nyilvánul meg, hanem abban is, hogy Jé-
zus Krisztust az én megváltásomra – az egész embervilág
megváltására – odaadtad. Add, hogy hálás legyek ezért a sze-
retetért, mely csakis azért árad felém, mert teljesen ismersz
engem.
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138 Békességed eszköze

Mennyei Atyám! Fiad, a békesség fejedelme mindennapi ké-
pekben szólt hozzánk. Így szeretnék ma én is hozzád szólni.
Egy repedt korsót látok magam elõtt. Ilyen voltam régen. Átfu-
tott rajtam békességed, mint lyukas edényen a víz. Mégis el-
jött az a nap – soha nem felejtem el –, amikor kegyelmed a rést
betapasztotta. Azóta a korsó megtelik éltetõ vízzel, és mások
merítenek belõle. Töltsd meg lelkemet éltetõ békességeddel,
hogy elég legyen a környezetemben élõ békétlenkedõknek! Tégy
engem békességed eszközévé! Sok az elszáradt virág. Az állat is
szomjazik. Az ember pedig olyan, mint a sivatag vándora. Kor-
sóm teljen meg az élet vizével, hogy továbbadjam annak, aki
békességedre vágyakozik. Ha üres az edény, akkor vagyok bol-
dog, mert újra megtöltesz, Uram, és tudom, hogy sokat adhat-
tam. Ámen.

139 Világ világossága

Mi vagyunk a világ világossága
sugárzó szeretet
õ mondta
ez nem utasítás
hanem ténymegállapítás
és biztatás
és róla mintázott életforma
és emberlétünk egyetlen értelme
tudom
mindannyiunk anyaga sugárzó lehetne
ha mernénk végre igazán hasadni.
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140 Küszöb elõtt

Odakint tavasz van, Uram, élet, mozgás, melegség, harmónia.
Itt bent azonban tél, hideg, nyugtalanság, félelem, és ez úgy fáj!
Küszködöm, Uram, magammal és veled.

Tisztán tudom, mit kellene tennem, de nem vagyok képes
lépni, és könnyebb így maradni, még ha fáj is, mint elindulni
feléd. Igen, mert így legalább véd a fájó burok, de akkor védte-
lenné válok. Mondják, tudom, és tõled is hallom: te megvédesz.
Szeretsz, Uram, én mégsem merek mozdulni, feladni magam,
hagyni, hogy szeress.

Pedig annyira sóvárgok utánad, aki megújítasz.
Miért nem vonsz ki vakoskodó létembõl, miért hagyod, hogy

szenvedjek, hiszen van hatalmad ezt megszüntetni, mi az ne-
ked? Nem látod gyenge akaratom, remegõ szívem? Egyáltalán,
mi függ tõled és mi tõlem? Megújulhatok, vagy te újítasz meg?
Nekem mit kell tennem? Mi az, hogy rád hagyatkozni? Istenem,
miért szinuszgörbe az életem? Fent és lent. Benned élni, nélkü-
led élni és e kettõ között õrlõdni. Ez az én sorsom, vagy így õrölsz
finom lisztté, hogy kenyér legyek majd mások számára?

Atyám, újíts meg Lelkeddel, és segíts átlépni a küszöböt,
önmagamat, mely már magas falként tornyosul elõttem! Jé-
zusom, segíts görcsök nélkül élni veled és másokért, szeretni
téged és másokat, boldognak lenni benned és boldoggá tenni
másokat!
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141 Szólíts meg, Istenem!

Szembejön velem egy asszony. Körülbelül azonos korúak lehe-
tünk. Rendben a haja, tiszta a ruhája, majdnem elegáns. Csak
jön, mintha más nem is lenne a járdán. Csak jön és közben han-
gosan, egyfolytában beszél. Még gesztikulál is hozzá mind a két
kezével. Se lát, se hall, csak beszél. Saját magának partnere. Az
egyik mondata is õ, a másik is. A jobb keze az övé, a bal a má-
siké, aki szintén õ.

Mi lenne, ha megszólítanám? Mi történne, ha valaki más szó-
lítaná meg? Nincs merszem hozzá. Másnak sincs: mindenki ki-
tér elõle. Hadd menjen, hadd mondja. Szegény bolond.

Már régen más csodálkozik rá, már régen más tér ki az útjá-
ból, más vigyorog rajta. Mégsem megy ki a fejembõl. Nem a
saját képemet láttam? Véletlenül nem a magam paródiája jött
szembe velem?

Isten megelégelte, hogy csak magunkban, magunknak beszé-
lünk, és közben csak úgy megyünk bele a vakvilágba. Megelé-
gelte, de nem dühítette, hanem szomorította. Irgalmasan vá-
gott a szavunkba, és állta el az utunkat.

Szólíts meg, Istenem, hogy ne legyek a magam szavába sze-
relmes bolond. Már sokszor próbálkoztál. Ne hagyd abba. Ta-
lán egyszer téged is meghallak és neked is szólok.

142 Egész életemben csak rohanok…

Mennyei Atyám!
Nem vagyok több másnál, de kevesebb sem. Ember vagyok, és
te nagyon jól tudod, hogy ez mit jelent. Tele vagyok vágyak-
kal, tervekkel, nagyon sok mindent szeretnék. Egy jó állást, szép
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lakást, szeretõ társat, gyerekeket. Néha úgy érzem, bármit meg-
tennék azért, hogy mindezt elérhessem. Dolgozom éjt nap-
pallá téve, hogy minél több pénzem legyen, és megvehessek
mindent, amire szükségem van. Ezért siettem, ezért küzdöt-
tem egészen mostanáig, amíg te meg nem állítottál. Most
veszem csak észre, hogy a nagy rohanásban nemcsak a baráta-
im tûntek el mellõlem, de szem elõl tévesztettelek téged is.
Köszönöm, hogy – bár én eltávolodtam tõled – te mégsem fe-
ledkeztél meg rólam. Kérlek, engedd, hogy mostantól másként
éljek. Kérlek, engedd, hogy mindent újrakezdjek veled. Hadd
vigyem eléd az anyagiak miatti aggódásom, és minden kimon-
dott és kimondatlan félelmemet az életemmel, a jelennel és a
jövõvel kapcsolatban. Kérlek, mutasd meg, hogy mi az, ami
igazán fontos, és adj erõt, hogy lemondjak arról, ami a szemed-
ben értéktelen. Segíts, hogy ne a világ elvárásaihoz igazodjam,
hanem érted és neked éljek, és téged kövesselek. Az Úr Jézus
Krisztus nevében. Ámen.

143 Rossz fa – jó fa

Uram!
Téged szólítalak meg, mert te mindig jó voltál hozzám. Senki
sem jó, csak egyedül az Isten – mondtad a gazdag ifjúnak. Te,
Uram, jó vagy. Nem jobb, nem a legjobb, hanem a fokozhatat-
lan jóság. Szólítlak én, aki veled ellentétben fokozható vagyok.
Fölfelé is és lefelé is. Fokozható rosszaságom és fokozható jó-
ságom is, a bennem lévõ igyekezet, akarat.

Kérlek, bocsásd meg, hogy amikor a jóság „negatív” fokoza-
taiban vagyok, nem veszem észre, hogy a rosszaságom nem vég-
zet. Bocsásd meg azt is, hogy amikor minden sikerül, azt gon-
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dolom, hogy én vagyok a legjobb, és ezért másokat rossznak,
magamnál rosszabbnak tartok. Uram, köszönöm, hogy igéddel
tanítottál. Látom, hogy nem jobbá kell lennem, hanem jóvá.
Látom, hogy nem fejlõdnöm kell, hanem gyökeresen megvál-
toznom. Uram, köszönöm, hogy elmondtad a jó fa gyümölcsé-
rõl szóló példázatodat. Nem is tudom, hogy váltam rossz fává.
De könnyen ment. Elvadultam. A gondozatlanság, a nemtörõ-
dömség fanyar gyümölcsökben végzõdött életágacskáimon.
Bevallom, hogy rossz fa létemre csak a gyümölcseimre koncent-
ráltam. Láttam én, hogy nem jók, de megpróbáltam jobbítani
õket. Megpróbáltam olyan fénybe állítani, hogy kívánatosak le-
gyenek. Megpróbáltam éretté és egészségessé színezni õket.
Kirakattá vált az életem, és ez senkinek nem volt jó. Köszö-
nöm, hogy végül te segítettél rajtam. Lemetszetted vad hajtá-
saimat, és nemeset oltottál belém. Azóta érzem, ugyanaz va-
gyok, mégis más! Gyökereim, földhöz kötöttségem maradt a
régi, de köszönöm, hogy belém oltott jóságod hozza a termést.
Te termed rajtam a jó gyümölcsöt.

Uram, köszönöm, hogy a belém oltott jóságod jóvá tett. Anél-
kül, hogy kiszaggattál volna, anélkül, hogy kivágtál volna, na-
gyobbat tettél, csodálatosabbat. Te megmetszettél, és régi tör-
zsem, gyökereim is jóvá váltak.

Uram, köszönöm gyümölcseimet! Köszönöm közös gyümöl-
cseinket. Az én megtisztított, gondozott gyökereimet, kérge-
sedõ, de kegyelmet kapott törzsemet és a te friss gallyaidat,
bimbóidat, illatos virágaidat és ízletes gyümölcseidet. Büszke
vagyok, hogy rajtam termed meg õket! Jók, mert te jó vagy!
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144 Közelebb Istenhez

Mennyei Atyám, szólj újra hozzám, és ragadj meg engem. Lá-
tod, hogy sodor az élet, peregnek az események körülöttem.
Megállnék! Segíts át ezen a nehéz helyzeten. Nincs már csen-
dességem, pihenésem, felgyorsult tempót diktálnak az esemé-
nyek. Szüntelen változik minden, és én helyt szeretnék állni min-
denben. Istenem, te jelen vagy az élet legnagyobb mélységei-
ben is, hadd lássalak téged mindenben. Hadd lássam mindig a
te kezed – akár áld, akár fenyít – mindabban, ami velem és kö-
rülöttem történik. Add nekem ezt a boldogító látást, hogy imára
kulcsolhassam a kezem. Elég nekem a te kegyelmed, hogy még
most is hozzád fordulhatok, Istenem. Hadd lássalak úgy, ahogy
Jézusban kijelentetted magad.

Köszönöm, hogy könyörülsz a bûnösön, hogy együttérzel a
szenvedõvel. Köszönöm, hogy vársz rám, hogy várod szerettei-
met. Köszönöm, hogy bûnbocsánatot hirdetsz a hozzád térõnek.

Köszönöm, hogy most is halálosan szeretsz bennünket, mint
ahogy a Golgotán megmutattad megváltó halálodban. Mele-
gítsd fel újra az én szívem, amikor oly nagy szükségem van a
hitre, a veled való élõ kapcsolatra! Ajándékozz meg az erõ, a
józanság lelkével, a te Szentlelkeddel, és vezess engem. Áldott
légy, hogy mindezt abban a tudatban kérhetem tõled Jézus
nevében, hogy meghallgatod imádságomat.

145 Nem tudok mit mondani neked

Uram és Istenem!
Térden állva fordulok hozzád ismét, hiszen Jézus nevére min-
den térdnek meg kell hajolnia; térden állva, és kicsit feszélyez-
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ve. Tudom, hogy nem ezen múlik, de tudom, hogy mégsem
mindegy.

Keresgélem a szavakat, Uram, tudom, hogy van megköszön-
nivalóm, tudom, hogy te elõbb szerettél, mint én szerethet-
tem volna, a te ajándékod számomra a családom, szüleim, test-
vérem, feleségem és gyermekeim. Köszönöm mindazokat, aki-
ket már a földi világból elszólítottál, köszönöm magyar hazá-
mat, köszönöm iskolámat, az anyaszentegyház õsi iskoláját.

Hálát adok neked mindenért, de bárcsak ne csengene a hála
szava üresen! Hálás lehetek, van örülnivalóm, miért vagyok még-
is sokszor örömtelen, hálátlan? Hiszen te megõrizted eddig éle-
temet és azokét is, akiket szeretek, és biztos lehetek abban,
hogy a földi élet után megõrzöl mindannyiunkat, akik hiszünk
tebenned.

Uram! Ilyen egyszerû hát, csak hinni kell, de olyan nehéz hin-
ni. Bizonytalan minden, talán azt a mondatot a legnehezebb
megtalálni, hogy „Hiszek, Uram!” Kérlek, adj nekem hitet a
hitetlenségemben.

Uram! Te, aki a szívekbe és a vesékbe látsz, tudod azt is, hogy
amikor a szánkon megjelenik egy szó, amikor a tollunk nyomán
formálódik egy betû, akkor az már nem teljesen az, amit mon-
dani kellene, amit írni volna jó. Nem tudom azt mondani, amit
szeretnék, lehet, hogy nem tudok mit mondani neked.

Teremtõ Istenem! Te tudod, hogy bûnök terhelnek, ember-
társak között élek, az iskolában és a családban, testvéreim vár-
ják a szavaimat, és sokszor nem tudok mit mondani nekik. A
szavak hamisan csengenek, a meggyõzõdés kopik, hitem nem
világít. Úr Jézus Krisztus! Ahogy te megtetted, hogy erõt ad-
tál, szavaddal gyógyítottál és minden kísértésben kitartottál,
adj nekem is erõt, adj hitet, és erõsítsd a meggyõzõdést ben-
nem, hogy embertársaimat is erõsíthessem, jó szóval és nem
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türelmetlenül. Add, hogy bátoríthassam õket, add, hogy tud-
jak mit mondani nekik!

Kérlek, vezess azon úton, amelyen a te dicsõségedet meglá-
tom, s ne keressek más dicsõséget, ne legyek hiú és beképzelt.
Hiszen minden jó tetõled származik, aki egyedül vagy szent.
Úr Jézus, aki bûntelenül haltál meg értem is, add, hogy dicsõí-
teni tudjalak, ahogy maga a teremtett világ létével dicsõít té-
ged az Atyával együtt.

Szentlélek Isten! Kérve kérlek, hogy ne vesszen rajtam kárba
a te munkád. Add, hogy bölcsebben élhessek a rám bízottak
között. Add, hogy eszközöd lehessek, bár méltatlanul, de még-
is a te ügyedben munkálkodhassam. Sugározhasson belõlem az
a szeretet, amit tõled kaptam és állandóan kapok. Hiszen te-
nyereden hordozol, minden jóval elhalmozol, kérlek, ne legyek
hálátlan. Kérlek, majd a számonkérésnél ne a vétkeimet nézd,
hanem kegyelmesen fedezd el azokat.

Uram! Magamtól még azt sem tudom, hogy mit mondjak
neked. Köszönöm, hogy mégis adtál és adsz szavakat. Hálát
adok azért, hogy annyi mindenért hálát adhatok neked, aki ki-
rály vagy, és mégis egy közülünk.

Kérlek végül, hogy a feltámadásoddal megmutatott út ne
vesszen rajtam kárba, és kérlek minden emberért, hogy hadd
jussanak el hozzád.

Kérlek, bocsásd meg, ha mégis hiteltelen a köszönetem, fel-
színes a hálám, nem örömteli a dicsõítésem és oktalanok a ké-
réseim.

Jó, hogy te mindent már akkor tudtál, amikor ehhez az imá-
hoz fogtam. Jó, hogy te megtalálod a szavakat. Ámen.
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146 Megkönnyebbülten, mégis szorongva

Nehéz döntés vagy vallomás után, amikor
még a kérdések visszalopóznak gondolataimba

Döntöttem… A hosszú, áttöprengett nappalok és álmatlan éj-
szakák után magam is meglepõdtem, hogy kimondtam végre…
Csak ennyi lenne az egész? Pedig meghatározza az életemet és
azokét is, akikkel Isten egybefont.

Egy rövid szó, egy bátor „megpróbálom”, egy „inkább lemon-
dok róla”. Úgy szeretnék ezáltal is boldogulni és boldogítani,
de most elbizonytalanodtam. Biztos, hogy a felém nyúló, tit-
kaimat markukba szorító lehetõségek közül a jobbat választot-
tam? Egy belsõ erõ megállásra kényszerít… Újra és újra vissza
kell hogy pillantsak a mögöttem hagyott elágazásra. Vajon ez
az út, amelyen most teszem az elsõ lépéseket, milyen célhoz
vezet? Amit ott találok, szép lesz vagy szúr? Nem inkább a
másik irányba kellett volna mégis indulnom? Még képes len-
nék visszafordulni, de már nem lehet. Jobb a biztos rossz, mint
a bizonytalan – mondogatom magamnak, és valami mégis nyug-
talanít. Belém hasít a felismerés, az ok: tekintetemet a jövõt
kutatva csak elõre, az ismeretlenre szegeztem és nem felfelé,
amerre a legkisebb virág is a szirmait tárja.

Gedeon az Istentõl kért és kapott is bizonyságot… Gyapjút
terített a szérûre, és az Úr megadta neki a választ, a jelet. A
gyapjú vizes lett, míg a föld száraz maradt. És Istennek volt tü-
relme még egyszer, az ellenkezõ módon is bátorítani a bizony-
talant. Azt, aki mert kétszer is kérdezni. Én elfelejtettem… Pe-
dig nekem már gyapjú sem kell, víz sem, csak egy valaki, aki útnak
nevezi magát. Az élet, az életem, a helyes döntéseim és vála-
szaim útjának.
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147 A tagadásnál is rosszabb a közömbösség

Az a pillanat, amikor egyszerûen
nem érdekel az Isten

Majd… talán… egyszer… meglehet… – mondom határozat-
lanul arról, amirõl magam sem tudom pontosan, mi az – re-
mélve és várva. Az eszem már kezdi érteni, amit a szívem még
képtelen, hogy egyszer végre kimondja az igent vagy a nemet.

Tavasz van kint, csak bennem borong gyakorta. Igaz, hogy
körülöttem sem vakít még a napfény, nem is perzsel, de világít
és simogat. A bárányfelhõk felett egyre nagyobb az azúr. A ter-
mészet így mond igent Teremtõjének, és így vall róla.

Már régen elhangzott hozzám a kérdés: szeretsz-e engem?
Mondhatom: igen, Uram, én szeretlek téged. Azután majd a

megpróbáltatások présének szorításában újra és újra megis-
mételhetem. Minél többször tudom kimondani, annál nagyobb
lesz az örömünk, Uram. A tiéd és az enyém.

Mondhatom: nem, Uram, én most nem szeretlek téged…
Tagadlak… A segítõ jelenlétedet, az áldásodat a fejem, az éle-
tem felett, mert elkeserítettél. Hányszor tört elõ kisgyermek-
ként belõlem tehetetlen dühömben a „nem szeretlek”, pont
annak szánva, aki legközelebb állt hozzám?! Idegennek miért
is mondtam volna? A válasz sosem hangzott másként, mint:
„Nem baj, én akkor is szeretlek téged.” Nemet mondok, Iste-
nem, most nem szeretlek.

De tudom, hogy történni fog valami – mint eddig annyiszor –,
ami meggyõz: te akkor is szeretsz engem.

Csak egyet nem mondhatok: majd… talán… egyszer… meg-
lehet, hogy eldöntöm: vallom vagy tagadom az Istent. Addig
is, amíg válaszolok, azt gondolom, élvezem a mát. Szeretteim-
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ben is csak önmagamat szeretve. Az én jóságom, mint min-
den, ami emberi, csekély garanciát jelent arra, hogy élvezetet
nyújt a mindenkori jelen, mert az aranymáz lekopik hamar, az
örömöm a forrás nélkül kiapad. Belép a szürkeség… Boldog ne-
vetés és fájó könnyek helyett az unalom lehet csak az enyém, a
mindent kioltó halál.

De én élek. Élni akarok.
Ezért igent mondok neked, Uram.

148 Érdemes élni?

Öngyilkos gondolatok

Jaj, Istenem! Magamban beszélek. Megtébolyodtam? Kihez
beszélek? Csak én vagyok itt. Nem akarok én már senkihez sem
beszélni. Mégis beszélek. Nem tudok nem gondolkodni. Irtó-
zatosan fáj minden. Mintha kívül lennének az idegeim. Maga
a létezés fáj. És a nem létezés vajon milyen lehet? Nyilván sem-
milyen. Azt nem tudom elképzelni. Utálom ezt az egészet. De
ki utál? Ki vagyok én? És kihez beszélek? Hát persze, hogy nem
akarok nem lenni. A nemlétet elképzelni sem tudom, mert ak-
kor nem lennék, és akkor nem fájnék. De akkor nem vágynék
arra sem, hogy ne fájjon minden. Jaj, Istenem! Micsoda idét-
len pózolás ez is?! Beszélek, szavakat illesztek egymáshoz, mon-
datokat fogalmazok. Stilizálok. Ki elõtt játszom magam? Ön-
magam elõtt? Hát ez fontos? Fontos vagyok én? Persze: ma-
gamnak. Csak éppen most próbálok nem lenni, de nem tu-
dok, mert vagyok. A nemlét, az a nincs. De olyan nincs. Hát
persze. Csak szeretnék nem fájni. Félek. Mitõl? A haláltól? Nem.
Attól félek, hogy nem sikerül megszabadulnom az élettõl. Sõt,
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biztos is vagyok benne. Valójában nem is akarok. Csak a szen-
vedéstõl. De most akkor sem tudok jobbat kitalálni, mint a
halál. Hátha. Ennél minden csak jobb lehet. Vagy mégse? Jaj,
Istenem! Hallottam egyszer valakitõl, hogy abban minden ben-
ne van, amit az a vak kiabált: Uram, Jézus! Könyörülj rajtam!

149 Egy jó döntés elõtt

Az élet azért csodálatos, mert állandó változásban, megújulás-
ban, lüktetésben éled meg. A te életed is a mindig változó, új
és új lehetõségeket kínáló nagy „folyamatnak”, az életnek a
része.

Változik az életem, mert változik körülöttem a világ, és vál-
tozom én is: tapasztaltabb, bölcsebb, öregebb, esendõbb leszek
az idõ múlásával. Életem változásával elõbbre akarok jutni, fej-
lõdni akarok: abba az irányba, amelyet Isten jelölt ki számom-
ra – és az odavezetõ út végén õ vár rám. A jó döntés elõbbre
visz: Istenhez, önmagamhoz, a másik emberhez. A rossz dön-
tés elvezet Istentõl, meghasonlásba vihet önmagammal, és fa-
lakat emelhet két ember közé. Hogy egy döntés jó-e vagy rossz,
mindig a következmény mutatja meg.

Dönteni nehéz: „férfimunka”. Céltudatosságot (melyik utat
jelölte ki nekem Isten?), határozottságot (erõs jellemet), fele-
lõsségtudatot (Isten elvárja, hogy jól döntsek) és bölcsességet
(a bölcsesség kezdete az Isten félelme) követel. Ezek nélkül igaza
lesz a mondásnak: minden döntés, amit meghozol, hiba.

Dönteni kell: létkérdés. Aki nem dönt, azt sodorja az élet.
Nem veszi észre, hogy él. Csak vegetál. Minden nagy döntés
önértelmezés.

Isten azzal adta meg az embernek a méltóságát, hogy dönté-
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si lehetõséget hagyott számára. De nem akarja, hogy az ember
rosszul döntsön! ...elõtökbe adtam az életet és a halált, az áldást
és az átkot. Válaszd hát az életet...! (5Móz 30,19)

Isten segít jól dönteni: tanácsol, vezet, igéje szól, életedben
jeleket ad, személyre szóló, csak neked szóló jeleket. Isten min-
denkit segít a jó döntés meghozatalában.

A lelki nyugalom, a kiegyensúlyozott kedély, a megelégedett-
ség a jó döntés gyümölcse. Tudom, hogy jól döntöttem, mert
közelebb kerültem Istenhez, megbékéltem önmagammal, leom-
lottak a falak köztem és a másik ember között. Hiszem, hogy
jól döntök, mert Isten igéjével nem ellenkezik a döntésem, lel-
ki érzékszerveimmel felfogott isteni jelek biztatnak, hogy ez a
jó döntés, érzem, hogy Isten egyengeti elõttem az utat. Bol-
dog bizonyosságban élhetek, mert van lelkierõm vállalkozni a
„férfimunkára”. Boldog bizonyosságban élhetek, mert tudom,
ki vagyok, honnan jöttem és hova megyek, tudom, kihez tarto-
zom és kik tartoznak hozzám.

Az élet által kínált lehetõségek, gyönyörûségek és örömök szá-
ma végtelen. Én nem élhetek mindennel. De van nekem szánt
lehetõség, nekem szánt gyönyörûség, nekem szánt öröm. Le kell
mondjak az idegen lehetõségekrõl, az idegen gyönyörûségek-
rõl, az idegen örömökrõl, hogy megtaláljam a magamét.

Hála neked, Istenem, hogy erre a csodálatos, állandó válto-
zásban, megújulásban és lüktetésben lévõ életre teremtettél!

Hála neked, Istenem, hogy helyet és célt, azaz lehetõséget és
örömöt készítettél nekem is ezen a világon!

Hála neked, Istenem, hogy meghagytad döntési szabadsá-
gomat, és ezzel megadtad méltóságomat! Hála neked, hogy se-
gítesz jól dönteni!



204

150 Mennyit érek?

Mennyit ingadozom,
mennyit kételkedem,
mennyit hibázom,
mennyit vétek!
Jézusom, amennyi te vagy bennem,
csakis annyit érek.

151 Hálaadás az örök életért

Isten, aki öröktõl fogva mindörökké vagy; aki nemcsak egy idõ-
ben és egy helyen élsz, hanem minden idõk és minden térségek
Istene vagy, kérlek, értesd meg velem mint gyermekeddel élete-
met. Itt állok, esendõ és halandó teremtmény, a teremtett vi-
lág határtalan arányai között. Áldalak, Úristen, hogy engem kép-
másodra alkottál. Tulajdon életedet lehelted belém. Ebbe az
én törékeny testembe olyan lelket adtál, amely rokon a te lel-
keddel. Ebbe a romlandóba romolhatatlant, ebbe a halandó
testbe halhatatlanságot plántáltál. Így parányi testembõl és
rövid földi létembõl minden idõk és minden térség fölé tudom
emelni lelkemet. Hozzád, az Örökkévalóhoz, míg majd orcád
világossága megvilágítja életemet.

Vésd elmémbe, hogy az én halandó testem halhatatlan lé-
temnek szolgája. Vésd elmémbe, hogy milyen kicsi hatalom-
mal rendelkezem testem fölött. Emlékeztess arra, hogy nincs
itt maradandó városom, hanem csak rövid tartózkodási helyem,
a próba és a nevelés helye. Taníts úgy élni a világban, hogy ne
éljek vissza lehetõségeimmel. Úgy tudjak élni, mint akinek sem-
mije sincs, bár mindene megvan. Értesd meg velem a földi élet
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hiábavalóságát és az örök élet dicsõséges voltát. Világom ne
bennem, hanem benned összpontosuljon. Mindenható Isten,
aki föltámasztottad a halálból a mi Urunk Jézus Krisztust, akit
jobbodra ültettél örök dicsõségben, köszönöm neked a halha-
tatlanságot, amelynek reménységére a bizonyosság pecsétjét
ütötted a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.





A másik ember –
közösség

VII.
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152 Bicegünk, bicegünk…

Lassít a vonat, leszállók készülõdnek. Gyorsan felhúzom az ab-
lakot, mert a „büdös város” átható szagából annyi is sok,
amennyi a nyíló ajtón benyomul. Felhúzom az ablakot, de elõt-
te maradok. Látni jó. Egy fiatalember is leszáll. Amikor elin-
dul, csak akkor látom, hogy biceg a jobb lábára. Egy lány siet
eléje. Sietségében még jobban látszik, hogy õ is biceg. Egymás-
ba karolnak. Õ a bal lábára biceg. Furcsa, de csodálatos ritmus-
ban lépnek. Egymás felé bicegnek. De eszük ágában sincs erre
figyelni. Egymást nézik, mosolyognak. Boldogok, bicegve is
boldogok. Egymás felé bicegnek.

Régi emlék, de hirtelen felfrissül, mert éppen egy rabbiról ol-
vasok, akinek az volt a szokása, hogy az imádság hevületében
dobbantott egyet-egyet a lábával. Hol az egyikkel, hol a másik-
kal. A rabbi tanítványának a felesége mossa a férje fejét:

– Ember vagy te, hogy nem szólsz a rabbinak, hogy csak az
ép lábával dobbantson, a beteget kímélje?

– Úgy beszélsz, mint a bolondok közül egy – vág vissza a jóbi
biblicizmussal a férj –, azt gondolod, hogy imádság közben a
rabbi tudja, melyik az ép lába és melyik a fájós?
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Bicegünk. Legtöbbször külön és nem egymás felé. Talán nem
lennénk se szánalmasak, se mosolyogni valók, ha belekarolnánk
egymásba. A másikba és a másikba. Jókedvûen, sõt szerelme-
sen.

153 Senki sem elég önmagának

Köszönöm, Istenem, hogy társakat adtál nekem, és így nem kell
egyedül leélnem az életemet.

Amikor még csak ismerkedtem a világoddal, mellettem volt
az édesanyám és az édesapám. Megtanítottak arra, amit fon-
tos volt tudnom ahhoz, hogy valóban felnõtt lehessek.

Társakkal vettél körül felnövekedésem közben is: testvérek-
kel és barátokkal, akikkel együtt megismerhettem a közös já-
ték és a közös tanulás örömét. Házastársat is adsz mindazok-
nak, akik vágynak erre, és gyermekeket, hogy nekik adhassák át
a biztonság, a melegség, az otthon érzését.

Köszönöm neked, hogy nem vagyok egyedül. Sok-sok em-
berrel veszel körül, sorstársakkal és testvérekkel a keresztény
életben.

Te nem akarod, hogy kereszténységünk magánvállalkozás le-
gyen. Jó, hogy úgy alkottad meg ezt a világot, hogy egymást
segítve jussunk elõre benne.

Kérlek, segíts, hogy mindig meglássam, ha másoknak szük-
sége van rám! Gyávaságom, önzésem ne akadályozzon meg,
hogy segíthessek azoknak, akiket rám bíztál.

Kérlek, segíts abban is, hogy megtalálhassam azokat, akik tá-
maszt jelenthetnek számomra az utamon. Szeretném jobban
átélni a közösséget embertársaimmal, testvéreimmel és veled.



211

154 Összefonódtak szavaink

Uram, te beszélõ Isten vagy. Forgatom szavaidat, ízlelgetem,
amit nem értek, és élvezem, amikor idõzítetten és világosan
beszélsz velem. Én is szólhatok hozzád: õszintén, egyszerûen.

Most pedig arra indítasz: nézzek körül. Látom, Uram, sokan
élnek körülöttem. Nem egymás mellé ültetett fák vagyunk. Kap-
csolatunk lehet egymással. Szavakból, tettekbõl, mozdulatok-
ból, gesztusokból, tekintetekbõl felfûzött kapcsolat. Kiváltsá-
gunk, hogy fogalmazhatunk, beszélhetünk és meghallgathatjuk
egymást. Szép feladat a kapcsolatok továbbfûzése. Mégis, lá-
tod, Uram, sok bajom van vele.

A jól megfogalmazott érvek hatástalanok, a „szíves szavak”
kimondva már ügyetlenül hangzanak; kedvenc gondolataim
nem kapnak „méltó fogadtatást”. Ha csak közhely jut eszem-
be, ez még rémesebben áll nekem, mint bárki másnak. A min-
dig készenlétben tartott kapcsolatteremtõ „mondatpatronok”
nem jól sülnek el, erõltetettnek tûnnek. Amikor beszélnem
kellene, gyomrom gombócként a torkomba vándorol, amikor
pedig a hallgatás bölcsességét kellene gyakorolnom, elemi erõ-
vel tör ki belõlem az a szóáradat, amit hamarosan magam is
megbánok. A „sót” pedig, amellyel – tanításod szerint – fûsze-
reznünk kellene beszédünket, sokszor kifelejtem.

Szavak: nagy ajándék és nagy felelõsség használni õket, Uram.
Tudom, tapasztalom, más is ugyanígy bajlódik velük, vagy fe-
lelõtlenül szabadjára engedi õket. Magyarázunk „szívvel-száj-
jal-lélekkel”, mondjuk a magunkét, érvek és ellenérvek ütköz-
nek. Azután jön a csend. Nincs már itt, akivel beszéltem, vagy
ha itt van, hallgatásba burkolózik. Rémes ez a csend, Uram!
Rosszabb minden ügyetlen beszédnél, még a kiabálásnál is.

Úr Jézus! Te a keresztrõl is beszéltél hozzánk, még ott is volt
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igéd. A párbeszéd létfeltétel közted és köztem, köztem és társaim
közt is. A te szavad élõ, erõteljes, újjáteremtõ szó. Kérlek, be-
szélj hozzám, és taníts meg beszélés helyett – beszélgetni. A
magam igaza helyett a másik igazára figyelni. A te igazaddal, a
te szelídségeddel érvelni. Hadd vegye át, Uram, a meg nem ér-
tés, a félreértés helyét az egyetértés. Köszönöm, hogy ha egyet-
értünk, akkor egyetértünk. Ha az egy igazságot, a te szavadat
elfogadjuk, jó úton vagyunk egymás felé.

155 Közelre és a közeliekre kellene
gondolnom

Mindenható Isten, irgalmas Atyánk!
Sokat törõdünk a világ nagy kérdéseivel – te ezt el is várod tõ-
lünk –, de azt elmulasztjuk, hogy a saját életünkben rendet tart-
sunk. Sokat foglalkozunk más népek gondjaival, bajaival – te
ezt el is várod tõlünk –, de a szomszédainkat képtelenek va-
gyunk szeretni. Messzire nézünk, de nem vesszük észre a mel-
lettünk élõket, hozzátartozóinkat. Bocsáss meg nekünk! Ámen.

156 Talán õrzõje vagyok?!

Kaini örökségként lapul bennem a pimaszul cinikus kérdés: „Ta-
lán õrzõje vagyok én a testvéremnek?” Mindenki úgy éli meg
vagy éppen rontja el az életét, ahogy akarja. Szabad ember va-
gyok, független individuum, sérthetetlen személyiségi jogok-
kal. Szabad mindentõl és mindenkitõl, különösen az Istentõl.
De vajon hová vezet ez a gyökerét veszített szabadság?! Egé-
szen addig mûködik az ilyen önzõ védõpajzs, mígnem egyszer
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engem bunkóznak le, én kerülök az útszélre eldobva, kifosztva.
S akkor egy csapásra átértékelõdik minden: kétségbeesetten
keresem azt, aki együttérzõn áll meg mellettem, aki észreveszi,
hogy válságban van az életem, aki kész legalább meghallgatni,
és ezzel is enyhíteni nyomoromat. Felszakad belõlem a költõ
fogalmazta sóhaj:

De jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak…
Szeretném, hogyha szeretnének
S lennék valakié.

Feltámadása után ez az együttérzõ valaki állt meg elbukott ta-
nítványa, Simon Péter mellett. Csak ennyi volt a kérdése: min-
den bukásod, tagadásod ellenére szeretsz-e engem? Ha igen,
akkor „õrizd az én juhaimat!” Íme, a válasz a kaini kérdésre:
igen, õrizõje vagyok az én testvéremnek, mert õ is Jézushoz
tartozhat!

Uram, segíts, hogy így tudjam felfedezni a másikban nem-
csak a testvért, de azt a drága ajándékot is, aki a tiéd, de te rám
bíztad õt is, mint ahogy engem is rábíztál mások õrzõ szerete-
tére.
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157 Imádság szenvedélyek rabságába
került emberekért

Uram, azokért az emberekért szeretnénk imádkozni,
Akik valamilyen szenvedély rabságába kerültek.
Te még náluk is jobban tudod, hogy miért
sodródtak abba az állapotba, melyben most vannak.
Éreztesd meg velük  szeretetedet bármilyen módon,
hogy elnyomja a mi kíméletlen általánosításunkat
és magunkat elõtérbe helyezõ ítélkezéseinket.
Te még a legtávolabbi embereket is magadhoz tudtad hívni.
Számodra nem volt reménytelen eset.
Add, hogy ezt a törõdésedet rajtunk keresztül is
megtapasztalják. Ámen.

158 Szenvedélyek rabságába került
emberekért

Istenem, halld meg kérõ fohászom, amikor most arra kérlek, Lel-
ked szabadságát áraszd ki azokra is, akik foglyul estek, és nem
bírnak szabadulni bilincseiktõl.

Akiknek kezdeti rövid boldogságuk hosszú, újra és újra visz-
szatérõ szomorúságba, reménytelenségbe fordul. Te látod éle-
tüket, látod görcsbe rándult kezüket, fakó és kihunyó tekinte-
tüket, a mélabút, amely rátelepszik szívükre.

Kérlek, oldozd fel õket e bilincsek alól, óvd meg õket a csüg-
gedéstõl, a semmibe való visszazuhanástól.

Te ismersz mindenkit, bölcs és hatalmas vagy, tudod, me-
lyik az az út, amelynek kezdetén elindultak. Kérlek, karold fel
õket ölelõ szereteteddel, segíts rajtuk, hogy megszabaduljanak,
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és a te segítségeddel járjanak tovább életük útján. Adj szemük-
be újra csillogást, kezükbe tenni akarást. Add, hogy neked és
veled éljenek.

Szabadítsd meg õket! Ámen.

159 Meditáció szenvedélyek rabságába
került emberekért

Mikor sírtál utoljára? Szoktál egyáltalán kifakadni valami mi-
att? Vagy gyûjtögeted magadban a téged ért sérelmeket? Mi-
kor voltál olyan mélyponton, hogy azt kellett mondanod: nincs
tovább, én ezt nem élem túl, ennyi szenvedéssel nem sújthat
engem az Isten?

Akár azért, mert mások gonoszsága és rágalmazása miatt kel-
lett szégyenkezned, akár azért, mert olyan nagy teher szakadt a
nyakadba, amelyrõl úgy hitted, képtelenség elhordozni.

Amikor így érzel, és amikor a legszívesebben feladnád a küz-
delmet, van-e valami biztató erõ számodra, megvigasztal-e
valaki?

Hagyod-e egyáltalán, hogy mások segítsenek rajtad, vagy
büszkeséged erõsebb, és azt mondod: én egyedül is boldogu-
lok? A vigasztalás Istenét kérem, segítsen rajtad. Tõle vedd az
erõt, belõle táplálkozzon a bizalom szívedben. Tudd, hogy õ
szeret, és ha nyomorúsággal, szenvedéssel sújt is, úgy teszi, hogy
az ne terheljen erõd felett!

Amikor elcsüggednél, amikor lemondanál az életrõl, gondolj
Jézusra. Ha valaki szenvedett, Jézus volt, ha valaki megjárta a
poklok kínjait, az is õ volt. És õ feltámadt a halálból. Én csak
emberi módon vagyok képes vigasztalni téged, de õ isteni
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módon képes arra, hogy reménységet, kitartást és erõt adjon
neked.

Istenem, nyisd meg szívem titkát, és a terhet, amelyet cipel-
nem kell, vedd le vállamról. Ámen.

160 Egy régi ismerõs

Uram, ma olyan üdvözlõlapot kaptam valakitõl, amelyen a ne-
vem alatt két cím is szerepel. A postán az egyiket – mintha csak
az aláíró tétova bizonytalanságát óhajtották volna bizonygat-
ni – sötétkék ceruzával jó vastagon áthúzták: ez felesleges!

Rég nem láttuk már egymást, és hogy õszinte legyek, nem is
foglalkoztatott, mi történt vele. Most is csak egy másfél sorba
préselt húsvéti köszöntés érkezett tõle, de az a túlbiztosított
címzés nem hagy nyugodni! Azt akarhatta, hogy okvetlenül
megkapjam?

Ha ez így van, akkor távolságra, közös téma-, meg persze idõ-
hiányra hivatkozva ne engedd, hogy én azt húzzam át képze-
letbeli színesemmel, ami e kis lapon a legfontosabb: a nevét!

Kérlek, taníts új, jó szavakra lelnünk, mozdíts, ha segítõ, bá-
torító támogatást kell adnunk. Add, hogy ha arra van szükség,
akkor tudjunk egyszerûen csak a másikra nyitottan hallgatni!

161 Váratlan találkozás

Váratlanul tûnt fel elõttem ez az ismerõs arc, Uram! Az az ér-
zés vett erõt rajtam, mint amikor utcasarkon, gondolataimba
merülve hirtelen belebotlom valakibe. Lélekben addig máshol
jártam, ám akkor egyszerre csak elõttem termett õ…
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Ahogy megpillantottam, mintha egy eddig bezárt fénykép-
albumot lapoztam volna fel: már-már elfeledett, fakuló emlé-
kek képei peregtek le elõttem egyetlen pillanat leforgása alatt.
Élmények, érzelmek mozdultak meg bennem, amelyek ehhez
az archoz kötõdnek.

Köszönöm, Uram, ezt a találkozást! Kizökkentett addigi
gondolataimból, megajándékozott régi emlékek ízével, új gon-
dolatok felé fordította figyelmemet. Ajándék minden ilyen al-
kalom. Még akkor is, ha néha kellemetlen, arcpirító emléke-
ket idéz.

162 Imádság beszélgetés elõtt

Uram,  a múltkor arra kértelek, hogy légy velem erõddel.
Gyengének és felkészületlennek éreztem magam.
Lehengerlõ voltam… de nélküled.

Most arra kérlek, légy velem az odafigyelésben,
a megértésben és a csendben.
Ne engedd, hogy elfelejtsem kérésemet, mire odaérkezem a be-
szélgetésre.

163 Osztálytársaim

Szeretõ mennyei Atyám!
Hálát adok neked, amikor most osztálytársaimra gondolok. Té-
ged ismerlek föl bennük, a te kezed munkáját látom mozdula-
taikban, tetteikben és szavaikban. Látom bennük
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az erõt, amelybõl én is meríthetek,
a bátorságot, amelytõl fölbátorodhatom,
a szelídséget, amely lecsillapít,
az alázatot, amely elgondolkoztat,
a türelmet, amely engem is türelemre késztet,
a derût, amely rám is ragyog.
Látom bennük Krisztus arcát, ahogy rám mosolyog.
Látom azonban magamat is…
Segíts, hadd lehessek megértõbb – talán türelmesebb leszek,
állhatatosabb – talán erõsebb leszek,
határozottabb – talán bátrabb leszek,
kedvesebb – talán szelídebb leszek,
önzetlenebb – talán alázatosabb leszek,
keresztény az osztályban is –
hogy visszamosolyoghassak Krisztusra!

164 Nagyszerû embert ismertem meg

Istenem, tudod, nem vagyok hálátlan gyermeked. Sokszor, sok
mindenért érzek önkéntelen hálát: tavaszért, madárfüttyért, vá-
ratlan hangulatért, meglepetésekért. De egyik legnagyobb cso-
dádért, a másik emberért nagyon régen adtam már hálát.

Súlyos tapasztalatok, csalódások intenek óvatosságra. Az
emberektõl alig kapok jót, és ha mégis, nyomban gyanú ébred:
nem lapul-e mögötte érdek, számítás; alighanem színjátékot
látok. Talán ott vagyok mindebben magam is, a másikban min-
dig riválist sejtve – hogyan is örülhetnék õszintén neki?

Áldott légy e találkozásért, hogy általa (újra) megszégyenítet-
tél, hogy a másikra csodálkozva feledni tudtam magam, hogy a
legnagyobb meglepetést mégis az emberben tartogatod számom-
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ra. Áldott légy érte és mindazokért, akik mellett – pedig hasonló
csodáid – naponta elmegyek.

Adj nyitott szemet, és a gyanú helyett reménységre hangolt
szívet.

165 Vendéget várunk…

Kérünk, Istenünk, tégy minket alkalmassá arra, hogy ajtónk min-
dig nyitva álljon, és szívünk mindig kész legyen a találkozásra,
egy-egy jó szóra, szívbõl jövõ köszöntésre; ne csak a régen várt,
hanem a váratlanul, hívatlanul hozzánk érkezõ vendégek, em-
bertársaink fogadására is. Bár napjaink sokszor túlzsúfoltak, ál-
landóan rohanunk, kapkodunk, sokszor még kötelességeink is
súlyos teherként nehezednek ránk, és képtelenek vagyunk sze-
retettel fordulni a másik ember felé.

Mégis kérünk, ne nézd gyarló, esendõ mivoltunkat, hanem
hajolj le hozzánk irgalmaddal és kegyelmeddel, add nekünk sze-
reteted erejét, hogy képesek legyünk a jóra, képesek legyünk új-
ból és újból megbocsátani, képesek legyünk elhordozni a mási-
kat, képesek legyünk újból és újból bizalommal tekinteni a má-
sik emberre, a felebarátra, képesek legyünk hozzád hasonlóan
szeretni mindennek ellenére.

Bûnbánattal valljuk, hogy sokszor nehezen viseljük el ember-
társainkat, nem akarunk találkozni velük, nem akarjuk házunk-
ba, életünkbe fogadni õket. Sokszor inkább elfordítjuk tekin-
tetünket a másik embertõl, sokszor legszívesebben bedugjuk
fülünket, hogy ne halljuk meg a köszöntést, ne halljuk meg a
kopogtatás, a csengõ hangját.

Mégis kérünk, adj nekünk békességet és türelmet, hogy egy-
szülött Fiadhoz hasonlóan mindenkit szeretettel lássunk, sze-
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retettel fogadjunk és hívogassunk. Ha fáradtak, levertek, gond-
terheltek vagyunk, éreztesd velünk atyai szeretetedet, hogy aka-
ratod szerint éljünk, hogy mindenkor készek legyünk a hozzánk
érkezõk fogadására, hogy házunk, családunk, életünk vendég-
szeretete kedves legyen az emberek elõtt.

166 A másik ember nyomorúsága

Mennyei Atyám!
Tudom, mindig lesznek körülöttem szegények és nélkülözõk,
hogy megóvj az elbizakodottságtól, gõgtõl, és lássam, milyen
az ember. Nyisd meg szemem, hogy ínséget és hiányt látva is
hatalmasnak lássalak téged. Köszönöm, hogy mindig megadod
azt, amibõl adhatok. Figyelmeztess, hogy feleslegemet nem
hiába adod, tovább kell adnom. Add, hogy nélkülözõ ember-
társamban meglássalak téged. Köszönöm, hogy így is próbálod
hitemet.

Egyszülött Fiad végtelen áldozatára tekintve teremts ben-
nem is áldozatra kész szívet, éreztesd meg velem, hogy jobb
adni, mint kapni. Ne engedd, hogy közömbössé váljon szívem,
és a másik ember nyomorúságának okát keresve kitérjek köte-
lességem elõl. Vedd ki szívembõl a kísértést, hogy csak tehetet-
lenségemre és szerény lehetõségeimre nézzek. Kezed szaporít-
sa meg azt, amit hittel teszek eléd! Ámen.
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167 Segíts, hogy segíthessek!

– Légy szíves, adj egy kis aprót! – Aki megszólított, piszkos volt,
alkoholszagú és tolakodó.
Elfordítottam a fejem és továbbmentem.
– Légy szíves – és már nyomta volna a kezembe
a hajléktalanok újságját.
Nem vettem el, keresztülnéztem rajta.
– Legyen szíves, válaszolna néhány kérdésre?
– Nem érdekelnek a kérdõívei – feleltem, pedig tudtam,
hogy csak a munkáját végzi, ezért fizetik.
– Legyen szíves – motyogott valamit, ami talán úgy hangzott,
hogy éhes vagyok,
de nem volt kedvem megállni és elõvenni a pénztárcámat,
ezért úgy tettem, mintha nem hallottam volna meg.

Hazaértem. A gyermekem már mondta is:
– Apa, légy szíves – és én türelmetlenül válaszoltam:
– Nem látod, hogy most jöttem haza, nem tudsz várni?
– Légy szíves, meg kellene beszélnünk – szólt a feleségem,
de fel se néztem az újságból.
Este csengett a telefon:
– Légy szíves – kezdte az ismerõsöm, és én dühös lettem: hát
már magánélete sincs az embernek?

– Légy szíves...! – kértem Jézust,
és õ
nem fordította el a fejét,
nem ment tovább,
nem tett úgy, mint aki nem hallotta meg,
nem mondta, hogy most nem ér rá,
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nem keresett kifogást,
nem lett dühös,
hanem
meghallgatott és segített.

Uram, zavar, hogy én nem tudok szíves lenni.
Kényszeredetten, türelmetlenül, kelletlenül,
kötelességbõl teszem dolgaimat.
Hol van belõlem a szív?

Uram, segíts, hogy tudjak szíves lenni!
Segíts, hogy segíthessek!

168 Ki érti meg bajomat?

Teremtõ Atyám! Társakat ajándékoztál nekem, akikkel együtt
járhatok életem útján. Köszönöm, hogy meg tudom másokkal
osztani a jól sikerült nap örömét, a létezés boldogságát, de bá-
natom hosszú perceit is. Most mégis úgy érzem, magamra ma-
radtam, mert elválaszt tõlük a meg nem értettség fala.

Szeretõ Atyám! Kérlek, teremts olyan alkalmat, ahol eltûnik
e fal, és úgy szólhatok felebarátomhoz, mintha te lennél velem
szemközt. Add, hogy úgy érezzem, mintha te szólnál általa hoz-
zám, vigasztaló és bátorító, megértõ és testvéri szavakkal. Jé-
zus Krisztusért kérlek, add a te teremtõ igédet társaim ajkára!
Ámen.
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169 Engem senki sem szeret

Úgy érzem, Uram, körülöttem mindenki a saját problémáival,
gondjaival, boldogulásával van elfoglalva. Ezen túl néha mint-
ha mást már nem is vennének észre az emberek. Tudom, hogy
én is ezt teszem, idõnként mégis nagyon erõsen vágyom arra,
hogy megértsen, bátorítson, szeressen valaki. Mivel pedig nem
tudunk egymásra figyelni, saját önzõ köreinkbõl kilépni sem
tudunk.

Jó arra gondolni, hogy te nem úgy bánsz velünk, ahogyan mi
egymással. Te már elõbb szerettél, mint hogy tudtam vagy el-
fogadtam volna ezt. Nem vársz az én szeretetemre és megérté-
semre, csak arra, hogy lássam be: te szeretsz és megértesz en-
gem. Ha pedig képes vagyok magamról elfeledkezve szeretni
másokat, az is azért van, mert te már elõbb szerettél engem.

Köszönöm, hogy szereteted megszabadított önzésemtõl.

170 Eltalált a kõ

Teremtõ Atyánk! Te érzékennyé tettél bennünket. Felismerjük,
mi az, ami fájdalmat okoz és kínoz, ami bosszúságot szül és
gyötör, ami szomorúvá tesz és megsért.

Szeretõ Atyám! Most engem talált el a megbántás köve, mély
sebet hagyott testemen és lelkemben. Haragra gerjedtem, és
az indulat vezet a bosszúállás és a haragtartás széles útján. Meg-
gyalázták önérzetem, becsületem ellen vétettek, és a gúny hang-
ja sérti a fülemet. Úgy érzem, elhagyott a békesség, amelyet
tõled kaptam, a szeretet, amelyben általad élhetek, a remény,
amelyet te ébresztesz bennem. Magamra maradtam a megbán-
tottak indulatával.
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Irgalmas Atyám! Légy hozzám közel, mert nincs, aki segít-
sen. Ne rejtsd el arcodat, hanem fordítsd irgalmasan felém. Ha
egyszülött Fiadra tekintek, benne meglátom a magam gyalá-
zatát és bánatát; ha rá figyelek, meghallom a követ markoló
tömeg moraját; ha elõtte elcsendesülök, az elhagyatottság né-
masága kiált. Ha rátekintek, meglátom szabadító hatalmadat
is, akkor meghallom evangéliumod életújító hangját, és mel-
lém állsz, hogy megbántottságomból megbékélés lehessen. Jé-
zus Krisztusért kérlek, add a te békédet!

171 Csatatéren élünk

A veszekedés fájdalmas és fárasztó pillanatai

Ments meg, Uram! Te látod, hogyan árad rajtam keresztül is a
sötétség, a harag és a gonoszság. Búvópatakként bukkan fel újra
és újra a lelkembõl. Sokszor már mielõtt észrevenném, magá-
val ragad. Te látod, milyen gyakran öltözik az erény palástjába,
rejtõzik a mosolyom mögé. Árad a sötétség lélektõl lélekig. Em-
berbõl emberbe árad a bûn…

Ments meg, Uram! Kapcsolataimban is te vagy az alfa és az
ómega, tiéd a kezdet és a vég. Ezért adj most erõt, hogy jóval
gyõzhessem meg a gonoszt. Hogy mindaz, ami most bennem
sötétség, idõvel fénnyé lehessen. Tarts meg engem szabadító
szeretetedben, hogy bennem is minél többször megszakadhas-
son a harag és a gyûlölködés láncolata, hogy minél többször árad-
hasson rajtam keresztül is a fény, hogy te legyél az életem vilá-
gossága.

Krisztusért kérünk, szabadíts meg a harag, a sötétség völgyé-
bõl, és taníts meg minket együtt imádkozni! Ámen.
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172 Imádság nehéz emberekért
a környezetemben

Uram, te azt kéred tõlünk, hogy imádkozzunk ellenségeinkért.
Most mégis elõször magamért szeretnék imádkozni.
Belefáradtam abba, hogy mindig oda kell tartanom a másik ar-
comat is.
Észre sem vették a jámborságomat, sõt meg sem kérdezték,
hogy kitõl kapom ezt a határtalan türelmet.
Talán kudarcot vallottam, de kérlek, te ne add fel.
Most még nagyobb szükségük van rád.

173 Életem nehéz emberei

Uram, köszönöm neked életem „nehéz embereit”, akiken ke-
resztül megpróbálod hitemet és szeretetemet, akik által saját
hibáimra figyelmeztetsz, türelemre tanítasz és megérteted ve-
lem, mit jelent a másiknak megbocsátani. Add, hogy belássam:
helyük és szerepük van az életemben, még ha nem is elõkelõ e
hely és hálás e szerep. Nélkülük szegényebb lennék, elbíznám
magam, talán még tõled is elfordulnék. Ha nem is lehetünk igazi
barátok, kérlek, soha ne legyünk könyörtelen ellenségek, tud-
junk egymásra nézni, egymással szót váltani, ha kell, egymáson
segíteni. Ámen.



227

174 Békességet szeretnénk

Irgalmas Isten, szereteted éltet bennünket,
mert türelmes vagy az idõk végéig.
Felelsz azoknak, akik kérdeznek felõled,
és utat mutatsz a hétköznapokban.
Te adsz erõt, hogy problémáinkat hordozzuk,
megnyitod szemünket embertársaink nyomorúságára.
Te adod a reménységet és a jövõt.
Te mutatod meg, merre visz az út.
Imádkozunk hozzád, mert csak segítségeddel lehet
az emberek között békességet szerezni,
a te segítségeddel válhatnak valóra az ember várakozásai.
Add, hogy imádságunk a jó cselekvéséhez vezessen minket!
Ámen.

175 Nálad lenni

Úr Jézus, te szegény vagy és az egész világot irányítod, gyengé-
nek látszol, pedig a tiéd minden hatalom, otthon vagy Isten-
nél, és az üldözöttek között is helyed van. Segíts, hogy amint
te, úgy mi is másokért éljünk. Örüljünk az örülõkkel és bánkód-
junk a szomorúakkal. Szeretnénk eléd borulni, és imádni dicsõ-
ségedet, mint egykor a keleti királyok. Magunkat hozzuk, mi-
vel nincsenek ajándékaink. Üresek vagyunk, és mindaz hiány-
zik belõlünk, amiben te gyönyörködhetnél. Szeretnénk dicsõí-
teni hatalmadat, amely elõtt minden földi hatalom elhalványul.
Szeretnénk mindennel, ami életünket befolyásolja, nálad len-
ni. Segíts erre minket! Ámen.
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176 Õszinte beszélgetés után

Uram!
N. N.-ért könyörgünk ma elõtted. Tegnap végre hosszan és õszin-
tén tudtunk egymással beszélgetni. Nyíltan feltárta nehézsége-
it, megosztotta velem gondjait. Engedte, hogy szívébe, életé-
be lássak. Nincs mindenben igaza, de most már kezdem érteni
az álláspontját. Szeretném bölcsen tanácsolni õt, segíteni, hogy
a nehéz helyzetbõl megtalálja a kiutat.

Segíts, Uram, hogy belássa, miben tévedett, és hol szorul kor-
rekcióra az, ahogyan õ ítéli meg a dolgokat! Ajándékozd meg
õt több rugalmassággal és tiszta látással vélt és valós sérelmeit
illetõen! Engedd, hogy újra találkozzunk, és a beléd vetett biza-
lom mélysége teremtsen alkalmat gyógyító, újító beszélgetés-
re! Hadd figyeljünk együtt a te szavadra, amely lélek és élet, és
amin tájékozódva a mi beszélgetéseink is tartalmassá, érdekessé
lehetnek.

Köszönöm, hogy szeretetedben, gondolatodban mindegyi-
künk ott van, ezért hordozhatjuk egymást is segítõkész figye-
lemmel! Ámen.

177 Charis-(i)ma

A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mér-
téke szerint adatott. (Ef 4,7)
Uram! A te szereteted és gondviselésed a legtöbbször abban
mutatkozik meg, hogy egymásra bízod az embereket. A hit kö-
zösségben élhetõ meg, így megtanuljuk akaratodat is megélni:
felebarátainkkal törõdni, testvéreinkkel együtt figyelni rád és
egymásra.
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Így köszönjük meg a mi kis közösségünket. Mindannyian jól
tudjuk, hogy szinte a semmibõl hívtál minket életre, és célod
van velünk, küldetésünk van a rád szomjazó világban. Azt is jól
tudjuk, hogy csak addig maradhatunk így együtt, amíg te vagy
a középpontban: ígéreted szerint itt vagy velünk.

Kérünk, mi ne legyünk máshol.
Kérünk, adj nekünk élõ hitet.
Vegyük észre vezetésedet, küldetésünket
és azt a kegyelmet, amit átélhetünk veled.
Add megbecsülnünk, hogy ide tartozhatunk! Ámen.

178 Köszönet a gyülekezetemért...

Szeretõ Atyánk, hálát adunk neked,
hogy a közeledbe hívtál minket,
és akaratodat világossá teszed Igédben,
hogy az igehirdetés sokféle hangjában
megmutatod ajándékaid gazdagságát,
hogy az úrvacsora ünneplésében imádkozó
és elfogadó gyülekezetté formálsz bennünket,
hogy Szentlelked által ma is felismerhetjük,
milyen drága kincs az élet másokkal együtt. Ámen.

179 Egy egyház vagyunk...

Uram! Csodálatos, hogy hozzád tartozhatunk. Én és a többi-
ek. Nemcsak én, hanem a többiek is. Tieid vagyunk. A te né-
ped, egyházad, tested.
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Egyházadon keresztül vagy jelen a világban. Áraszd ki Lelke-
det, hogy megszolgáljuk ezt a bizalmat, és méltók lehessünk
hozzád. Könyörülj rajtunk. Kyrie eleison! Ámen.

180 Aggódom a barátomért

Uram!
Úgy aggódom a barátomért! Veszélyben van, és én nem tu-
dom, mit tegyek. Elõször érte könyörgök: kérlek, légy vele, ol-
talmazd õt, mutass utat neki! Add, hogy õ maga is meglássa
a veszélyt, de ne essen kétségbe, tebenned keressen és talál-
jon segítõt. Önmagamért is könyörgök. A barátomnak nyújtan-
dó segítség terén kérlek, mutasd meg lehetõségeimet, melyek-
kel élhetek, és lehetõségeim határait, melyeket átlépve magam
is árthatok neki.

Add, hogy a vele való törõdésben ne önmagam szeretete ve-
zéreljen, hanem az iránta érzett szeretet. Köszönöm, hogy a
barátomat is reád bízhatom! Ámen.

181 A barátom olyan értetlen

Van egy jó barátom…
nem keresztény,
nem is hívõ, nem is kételkedõ, nem is pusztán tagadó…
hanem értetlen.
Nem érti, mit akarsz tõle,
nem érti, mi köze hozzád,
nem érti, hogy lehetsz jó,
ha ennyi mocskot eltûrsz,
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nem érti, miért rendelted a halált,
és azt sem, hogy miért azok halnak meg,
akik szeretetreméltók, árvák, szegények
vagy egyenesen nyomorultak,
ártatlanok, jóakaratúak, kedvesek, fiatalok
vagy életük delén járnak,
szeretettek és szeretõk, fontosak,
és tébolyítóan hiányoznak…
És nem az alattomosak, a másokat tönkretevõk,
a kis- vagy nagystílû gazemberek,
akik még világi szemmel is rászolgáltak volna.
Nem érti azt sem, hogy ezek után miért õ a bûnös,
akinek hozzád kell térnie,
és miért nem te lépsz oda hozzá.

Azt sem érti, hogy én, egyik legjobb barátja, miért és mitõl bo-
londultam meg, hogy hiszek benned, szeretlek téged, és élete-
met a te akaratod szerint szeretném folytatni.

Uram, könyörögve kérlek, nyisd meg szíve zárt kapuját, ol-
dozd el lelke béklyóit, és teremtsd újjá õt kegyelmeddel, hogy
megértse!

182 Erdélyi találkozások (1)

Uram! Azokért a találkozásokért adok hálát, amelyeket te ké-
szítettél el. Szívünkbe, otthonunkba kopogtattak erdélyi éhe-
zõk, szomjazók. Nem volt fejüket hova lehajtani, innen tud-
tuk, hogy a lerongyolódott, elkeseredet emberek képében te ma-
gad kéred a kezünket, lábunkat, szívünket. Judit és Mirca – kö-
zépiskolai tanár–mérnök, magyar–román házaspár – bealtató-
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zott csecsemõvel a hátukon szöktek át a zöld határon a sza-
badság, a boldogabb élet felé. Elhozták otthonunkba lázas, zi-
háló gyermeküket, nincs mit enniük, nincs pénzük orvosságra,
összes ruhájuk rajtuk található.

Hívõ szívek indultak gyógyszerrel, ruhával, pénzzel, bútorral
a parókia felé. Naponta szállítottam a pincelakásba a szeretet
ezernyi jelét. A kisfiú életveszélyesen megbetegedett, azonnal
el kell hagyniuk a dohos, vizes „pedagóguslakást”. Uram, te ve-
zetted elém az iskolaigazgatót, aki azonnal állást, háromszo-
bás lakást ajánlott fel. Te vezetted elém a szállítási vállalkozót,
aki ingyen vállalkozott a fuvarra, jöttek a jó szándékú rakodó-
munkások a te indításodra. Menekültünk a halál bûzét és le-
heletét árasztó, egészségtelen odúból a remény városa felé. Meg-
rázóan emlékezetes kép. A duzzogó, feljelentéssel fenyegetõzõ
(azóta szégyenletesen megbukott) polgármester vezényletével
minden mozgathatót elloptak, visszavettek. Vándorolt a kis-
ágy, a fürdõkád, az edények. A falu határában – a sértett ve-
zetõség által kivezényelt – rendõrök állták utunkat. Uram, a ren-
dõrnek te lágyítottad meg a szívét, amikor elmeséltem a me-
nekülõ „szent család” történetét. Az ismerõs bibliai kép köny-
nyet csalt a szemébe, és utunkra engedett szerény, suta, de szív-
bõl jövõ rendõráldással.

Uram! Te tudod, hogy igazán nem zavart a bosszú, a meg-
hurcolás. Azokban a napokban különösen is átélhettük, hogy
akik a te tenyeredre kuporodnak fel, azokat semmi bántás, kar-
colás sem érheti.

Néhány hete Judit és Mirca kopogtattak. Az otthonunk s a
szívünk ajtaján. Adományokat, pénzt hoztak az árvízkárosul-
tak, a koszovói menekültek javára.

Vasárnap. A hatalmas öregotthon ebédlõjében prédikálok.
Hófehér angyalruhában ismerõs arc hajol a tolókocsis, beteg
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nénike fölé. Nagyothall a néni, az átszellemült arcú „tolmácsol”.
Felismerem. Judit az, a sokat szenvedett erdélyi menekült. Ott-
hagyta a te lelki mozgatásodra gimnáziumi állását. „Vissza kell
adnom a legelesettebbeknek azt a temérdek jót, amit tõletek
Jézus nevében kaptunk.”

Uram! Az a szeretet, amit a tõled kapott lelkülettel mások
életébe csempészünk, százszoros, ezerszeres termést hoz!

183 Erdélyi találkozások (2)

Úr Jézus! Kicsi koromban arról álmodoztam, hogy misszioná-
rius leszek. A dunna alatt zseblámpával habzsoltam a varázsla-
tos életrõl szóló írásokat. Albert Schweitzer, a „nagy fehér dok-
tor” szívembe lopta magát sugárzó, érted élõ lényével, kissé
lassú, sajátosan értelmezett orgonajátékával, rád hagyatkozá-
sával. Lelkész, tudós, orgonamûvész, orvos – de elsõsorban az
elesetteket a te szeretetedbe bugyoláló ember.

Ha orgonálok és igét hirdetek valamelyik parányi szórványban,
ha nyomorultakat ölelhetek a te erõddel a te szeretetedbe, gyak-
ran eszembe jut szertefoszlott álmom. Mégsem kesergek, hogy
nem lehetek Lambarenében a híres csodadoktor kései utóda.
Naponta felfedezem a számomra kijelölt kis Lambarenéket.

Erdély. Búza nevû parányi református falu, 120 km-re Kolozs-
vártól. Út nem vezet tovább. A kamionok, segélyszállítmányok
messze elkerülik. A magunkkal hozott 6000 segélydobozból
pótkocsival kellene pár százat eljuttatni, hogy õk is kapjanak
valamit a magyarok szeretetébõl. A 20 férfi közül senki sem vál-
lalkozik arra, hogy Walterrel, a nagyszájú, életveszélyesen ve-
zetõ állatorvossal behatoljon Erdély dzsungelébe.

„Na, püspökanyánk (így csúfolt), te legalább imádkozni tudsz.
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Inadba szállt a bátorság? Hol a te hited?” Remegve a félelemtõl
valóban végigimádkoztam a sokórás utat. A fagy kimarta az út-
testet, ha simán haladt a kocsi, tudtuk, hogy szántóföldre té-
vedtünk. Jég, árok, közvilágítás sehol. Hosszú hallgatás után a
vad, hitetlen vagány megszólalt: „Na, püspökanyánk, ha innen
élve kikerülünk, hívõ ember leszek!”

Füzesen, a parókia elõtt maszatos, éhes román gyerekeknek
csomagokat osztottunk. Idegenül hangzó beszédüket nem ér-
tettük, de hálát sugárzó bogárszemüket ma is gyakran magam
elõtt látom.

Késõ este vergõdtünk el Búzába. A lelkészcsalád gyertyafény-
nél vacsorázott. Pillanatok alatt elõbújtak sötét odúikból az
emberek: magyarok jöttek! Végre megérkezett hozzánk is a se-
gély!

Élõ láncot képezve kezdték meg a lepakolást. A lelkész sebe-
sen küldte az egyházfit a templom felé: „Szaladj, Maris lelkem,
hozd a falu egyetlen 40-es égõjét, hogy könnyebben dolgoz-
zunk!” Gyorsan munkára fogta a tátogó milicistát: „Látod, a
lelkésznõ, a doktor úr is pakol, pedig napok óta úton vannak, te
is dolgozhatsz!”

A betegek a „lódoktor” ruhájába csimpaszkodtak: „Drága
doktor úr, gyógyítsa meg az övsömörömet, adjon gyógyszert
magas vérnyomásra!”

„Püspökanyánk, jegyzetelj! 10 karton égõ, egy füzetnyi gyógy-
szer. Ide visszajövünk!” „Jaj, kedveskéim, legalább a nevüket
árulják el.” „Jézus névtelen küldöttei” – mondta enyhe gúnnyal
a vad, hitetlen állatorvos, de kicsit már õ is hitte: az õ nevében
és erejével jutottunk el az erdélyi dzsungelbe, a mai Lamba-
renébe.
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184 A szeretetrõl

Szereteted szárnyakat varázsolt rám,
majd hamarosan rövidre vágta azokat.
Tág teret nyitott kedvességed,
gondoskodásod falakat emelt.
Széppel, jóval tápláltál,
míg törõdésed határt húzott.
Ha rám néztél, mintha tükörbe pillantottál volna,
csak azt láttad meg, ami a tiéd:
szereteted, kedvességed, gondoskodásod…
Idõrõl idõre belépsz életembe,
ha úgy tetszik, idõzöl, és ha menned kell, én maradok.
Ha én mennék, mi az, ami fogva tart?
A bûntudat és a hála. A hála a szárnyakért, a térért,
a csonkok és a fal miatt…

Mit mondhatnék a szeretetrõl? A kincsrõl, amire mindenki vá-
gyik, amiben senki sem dúskál, de amiért bármit megtenne bár-
ki. A kincsrõl, amihez joga van mindenkinek, mégis kevesen
mondhatják magukénak. Ami nem lehet kizárólagos, ami be
nem zárható, el nem rejthetõ, mert akkor mit sem ér, szerte-
foszlik, és csakis tékozlással növelhetõ. Igazán csak annak a
kezében van, aki mindent adni akar, és nem akar semmit ön-
magának: még a szeretetet sem…

Mit mondhatnék a szeretetrõl, aminek forrása az Isten, mert
õ elõbb szeretett, és célja az ember?

Mit mondhatnék a szeretetrõl, ami céljához érve megbete-
gedett?

Mi, a szeretet uzsorásai nem tudjuk, hogy a mi szeretetünk
célja is csak a másik lehet, és hogy ezért nem jár kamat. Hogy
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a szeretet testvére a szabadság, kötöttségek nélkül. A szeretet
még az olyan rafinált követelést sem viseli el, ami a gondosko-
dás arca mögé rejti magát.

A gondoskodás nem a másik fölé hajlásról szól. Nem nélkü-
lözhetetlenségünkrõl, nem kegyes nagyvonalúságunkról, és nem
is a másik ember hálájáról. Az ajándékunk sem lehet megmért
áru, amiért a maga idején ellenértéket kérhetünk, amit felróha-
tunk. A gondoskodás valaki mellé állás, gondjának megosztása,
de csakis addig, amíg szüksége van rá. Gondoskodni csakis ar-
ról tudunk, akit jól ismerünk. Nem elég ugyanis annyit tudni,
hogy mit akarunk adni. Vennünk kell a fáradságot, és meg kell
ismernünk a másik embert, hogy úgy szerethessük, ahogy az
neki is jó. Ugye mi is arra vágyunk, hogy csak akkor szeressenek,
ha nekünk is jó?

Akit igazán szeretünk, azt szeretnénk önállónak, életképes-
nek látni. Mégis, gondoskodásunk legtöbbször a másik ember
gúzsba kötését jelenti. Szeretnénk birtokolni azt, akivel törõ-
dünk, különben elvesztegetettnek érezzük a fáradozást, rette-
günk a magánytól, ezért szeretnénk biztosak lenni a viszonzás-
ban. S csak késõn vesszük észre, hogy ezt épp azzal veszítettük
el, amivel biztosítani akartuk magunknak.

Ha pedig a gondoskodásunkat visszautasítják, éktelen hara-
got, megbántottságot és még nagyobb félelmet érzünk. Mitõl
fél az, aki így szeret?

Aki igazán szeret, az szabad. Szabad a magánytól való féle-
lemtõl, a féltékenység bilincseitõl.

És mit mondhatnék még a szeretetrõl? Hogy szeretni soha-
sem volt könnyû, jól szeretni pedig különösen nem? Hogy bár
a szeretetre való képességgel születünk, mégis életünk végéig
tanulnunk kell azt? Hogy a szeretet messze több mint érzelem:
a szeretet hûség, önfegyelem, figyelem, törõdés – is? A szeretet
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bátor, mert ismeri forrását. Isten szeretni akar a mi szívünk-
ben. Szeretni olyan szabadon és olyan melegen, ahogyan a nap
is süt, embertõl emberig, a legparányibb zegzugokat is bevi-
lágítva.

Szeretni végtelenül, nem magunknak spórolva, hiszen Isten
szeretete mindig megmarad. (Zsolt 52,3b).



Betegség – gyászVIII.
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185 Beteg imádsága

Uram, erõt kértem tõled, hogy sikeres legyek,
te gyöngeséget adtál, hogy megtanuljak így engedelmeskedni.
Egészséget kértem tõled, hogy nagy dolgokat tegyek,
és megkaptam a betegséget, hogy jobbat cselekedjem.
Gazdagságot kértem tõled, hogy boldog legyek,
megkaptam a szegénységet, hogy bölccsé váljak.
Hatalmat kértem, hogy megbecsüljenek az emberek,
megkaptam a tehetetlenséget,
hogy az utánad való vágyat érezzem.
Barátokat kértem tõled, hogy ne kelljen egyedül élnem,
te szívet adtál nekem, hogy valamennyi testvéremet szeressem.
Semmim sincs abból, amit kértem magamnak,
mindenem megvan, amit reméltem.
Csaknem akaratom ellenére hallgattad meg
ki nem mondott imáimat.
A leggazdagabb vagyok minden ember között.
Köszönet érte, Uram!
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186 A félelmek világában

Félek
az éjszakától
Uram, elmúlt egy nap. Fáradt és nyugtalan vagyok. Csukott sze-
mem mögött vadul táncolnak a képek: arcok tûnnek elõ, és fé-
nyek villódznak. Sötét árnyak közelítenek, és úgy tûnik, rám tá-
madnak. Félek lehunyni a szememet, mert valami összeszorít-
ja a bensõmet. Attól tartok, ha lehajtom  fejem, csak gyötrõ
gondolataim támadnak, és nem ébredhetek újra.

Óvj meg a rossz álomtól, és adj pihenést! Vigyázz rám, amíg
alszom! Ha a gonosz el akarja venni a lelki békémet, te állj ágyam
mellé, és õrizz meg engem, hiszen te mindennél hatalmasabb
vagy.

a jövõtõl
Jézusom, nem látok magam elõtt utat. Azokra gondolok, akik-
nek nincsen semmijük és senkijük. Félek, hogy az õ sorsukra
jutok. Nem tudom, ki fog mellettem maradni, félek, hogy aki-
ket szeretek, váratlanul eltûnnek mellõlem. Gyakorta felötlik
bennem, vajon lesz-e következõ esztendõ. Nap mint nap szem-
besülök a világ játékszabályaival, látom a nehézségeket a mun-
kahelyemen és a családomban, és érzem, mennyire kicsi va-
gyok. Átsuhan  fejemen a háború rémsége:  talán én is áldozat
leszek vagy szenvednem, rettegnem kell.

Kérlek, adj szabadulást az aggodalmaskodásból! Szakadoz-
zon fel a jövõ gomolygó viharfelhõje! Biztosíts támogatásod-
ról, és jusson eszembe ígéreted, hogy te nem maradsz el mel-
lõlem!
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a betegségtõl
Jézusom, gyengének érzem magam. Félek, hogy lappang ben-
nem egy gyilkos kór, ami gyógyíthatatlan, és lassan felemészti
erõmet. Rossz arra gondolni, hogy másokra utalva, ágyban kell
feküdnöm, és tehetetlen leszek. Ha a tükörbe nézek, úgy tûnik,
megkopott szemem ragyogása, és ha a mûtõasztalra gondolok,
elfog a rémület.

Uram, add, hogy ne hatalmasodjon el bennem ez az érzés.
Hadd vegyek mindent úgy a te kezedbõl, hogy az javamra van.
Hadd tudjam, hogy mellettem maradsz, és segítesz engem testi
bajaim elviselésében is. Emlékeztess arra, hogy semmi sem vá-
laszthat el a te szeretetedtõl!

187 Beteg, akit szeretek

Uram, beteg, akit szeretek. Hosszú idõ óta egy az utunk. Vol-
tak az úton már próbák, nehézségek, feszültségek eddig is. De
most beteg. Elhagyta õt az erõ, és – úgy látom – olykor talán a
remény is. Igyekszik erõs lenni, mégis gyenge. Szeretne moso-
lyogni, de belül szomorú. Fájdalmai vannak, a halál árnyékába
került. Eléd viszem õt. Te ott is cselekedni tudsz, ahol mi gyen-
gék vagyunk, reményt tudsz adni a szomorúság mélységében
is. Azt is elmondom, Uram, fáj, hogy a betegség mintha el is
választana tõle. Nem tudok igazán segíteni, nem tudok fáj-
dalmában osztozni, a mûtétnél sem tudok ott lenni. Ezért kér-
lek így: Uram, beteg, akit szeretsz! Mária és Márta szavaival
viszem õt eléd. Te megváltottad, te szereted õt. És tõled nem
választja el a szenvedés, még a halál sem, hiszen te végigjártad
azt az utat is.
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Uram, az én szeretetem mulandó és gyenge, a tiéd azonban
gyõzelmes és örök szeretet. Ezért beteg kedvesemet és maga-
mat is gyógyító, üdvözítõ szeretetedbe ajánlom.

188 Kényszerûen lelassult idõben

Uram!
Míg egészséges voltam, bevallom, alig gondoltam a veled való
beszélgetésre. Annyi megoldásra váró feladat, sürgõs tennivaló
akadt naponta, hogy szinte minden idõm percre beosztott volt.

Most egy csapásra minden megváltozott körülöttem és ben-
nem is. A betegágyon, ebben a kényszerûen lelassult idõben rá-
ébredtem, hogy a legfontosabb, a veled való bensõséges kap-
csolat hiányzik az életembõl. Útmutatásod nélkül céltalanul
bolyongtam eddig, és a megállás nélküli sürgés-forgással pró-
báltam betölteni a szívem mélyén lévõ ürességet. Szavadat
olyan ritkán hallgattam, hogy végül alig értettem. A zsoltáríró
vallomását arról, hogy a szenvedésben is áldás rejtõzik, az apos-
tolét, aki bizalommal hirdeti: akik Istent szeretik, azoknak min-
den javukra van – mindezt valóságtól elrugaszkodott rajon-
gásnak tartottam. Most is sok bennem a kérdés, a miért.

Te ismered a fájdalmat, kérlek, állj mellém, hogy békével hor-
dozzam a nyomorúság, a szenvedések keresztjét! Segíts meg-
látni, hányan lettek számomra szereteted követeivé! Orvosok
és ápolónõk türelmén, az értem, velem imádkozók hûségén, a
családtagokon, ismerõsökön keresztül, akik a bajban mellém
léptek, te jöttél közel. Megkerestél, hogy új rendje legyen éle-
temnek. Nem tudom, mikor és hogyan épülök fel, de azt tu-
dom, hogy szeretnék igédre figyelni, imádságban hálát adni,
bocsánatot kérni tõled vétkeimre. Szeretném a kapott szere-
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tetet továbbadni azoknak, akik ugyanezen a göröngyös kere-
sés-úton botladoznak.

Kérlek, bármi ér, maradj velem, hogy veled maradhassak most
és mindenkor. Ámen.

189 Vigasztaló imádság betegség idején

Jézus, te, aki a kicsinyek és az elesettek felkarolására jöttél e
világba, nézz rám, hova jutottam. Tudom, csak a bajban fordu-
lok hozzád ilyen kétségbeesetten, de kérlek téged, bocsásd meg
korábbi hûtlenségemet.

Úgy kiáltok most hozzád a betegágyam magányából, mint a
jerikói út szélén ülõ vak koldus, akit meggyógyítottál: Jézus,
Dávid Fia, könyörülj rajtam. Tudom, sokan vannak a tieid kö-
zül, akik naponta követnek téged, de te jóságodban észreve-
szed az elveszettet is. Ezért nézz rám most, szeretõ, irgalmas
Jézus. Tétova a hitem, de hozzád szól, nálad remél gyógyulást.

Tudom, te vezeted gyógyítóim kezét, te indítod részvétre,
szeretetre látogatóim. Te adod a reményt, hogy még visszatér-
hetek az enyéim, az egészségesek közé. Ne engedd felednem,
hogy mindenért, a gyógyulásért is neked tartozom hálával.

Add meg nekem azt az örömet, hogy megjelenjek templo-
modban, és a te házadban ünnepeljem, köszönjem meg a gyó-
gyulást. Éltesd bennem a reményt, hogy még használni akarsz
engem. Erõsítsd gyenge hitemet, gyógyítsd meg beteg teste-
met. Ámen.
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190 Átrendezõdõ életem

Megbetegedtem, Uram!
Naponkénti küzdelmeim között de sokszor kellett átélnem: a
lelkem kész, de a testem erõtlen. Most, hogy minden eddiginél
komolyabb betegség tört rám, ijedten tapasztalom, a szívem
is elhagyott engem. Elfogadom, hogy a testem ezentúl ápolás-
ra szorul, hogy új életrendet kell kialakítanom, ahol elsõ helyre
kerülnek az orvosok, a kórház és a gyógyszerek. Kiszolgáltatott
vagyok. Nekik és minden hozzátartozómnak. Naponkénti ápo-
lásra szorulok, gondoskodásukra, türelmükre.

Aki eddig segíteni és vigasztalni tudtam, most kétségbees-
ve kérdezem magamtól: megrendült lelkemen ki fog segíteni.
Minden mássá lett hirtelen fogyó erõmmel: én, a gondoskodó
gondozásra szorulok, én, a szívesen szolgáló – alig merem ki-
mondani – naponkénti segítségre vagyok ítélve.

Lehetséges, Uram, hogy éppen ebben a betegségemben aka-
rod feltárni elõttem egészen új és jóságos terveidet, megbízá-
sodat?

Hiszek, Uram, légy segítségül hitetlenségemben.

191 Hirtelen jött betegség

Megbetegedtem, Uram!
Félek, hogy ez a betegség nem olyan, mint a többi: jön és megy.
Látom a vizsgálatokból, az orvos arcán, érzem a testemben, sõt
a lelkem mélyén is: ez a betegség más. Mindent megváltoztat-
hat. Az egész jövõmre hatással lehet. Nemcsak vágyaimat, de
józan terveimet is keresztülhúzhatja.

Félek, hogy akik hozzám kötötték életüket, most velem együtt
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megijednek. Mert mindennapi támasz helyett naponkénti te-
herré válok számukra. Mostantól fokozottan rájuk szorulok,
gondoskodásukra, türelmükre – és ettõl félek.

Nem volt könnyû eddigi életem sem, de legalább kiszámít-
ható erõm és egészségem volt. Így sem volt könnyû gondvise-
lésedre bíznom magamat, Uram. Lehetséges, hogy ezzel a ko-
moly betegséggel tartasz elém tükröt: ha jobban keresem elõ-
ször Isten országát, te még inkább megmutatod, hogy azzal
együtt ezentúl is mindent megadsz, amire nekem és enyéim-
nek valóban szükségünk van.

Hiszek, Uram, légy segítségül hitetlenségemben és félelme-
imben.

192 Gyász

Uram!
Ülök.
Könnycsepp gördül a lelkemen.
Nem könnyebbülök.

193 Elvesztettem a támaszomat

Az elhagyatottság és elhagyottság pillanatai

Uram! Egyedül maradtam.
Elment, akit nagyon szerettem.
Olyan üres a ház nélküle!
Nyomaszt a csend és az egyedüllét.
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Csak bennem lázad minden:
miért kellett így itt maradnom?
Hát nem láttad, hogy õ a család összetartója,
akire mindenki támaszkodott?
Te is el akarsz bennünket hagyni, mint õ?
Ellenünk fordulsz bûneink miatt?

Atyám! Köszönöm, hogy felnézhetek a keresztre,
szereteted csodálatos jelére!
Nem értem eszemmel, hogy mi történt ott a Golgotán
és itt a házunkban.
De láthatom, hogy szereteted engem is keres és átölel…
Jézusunk szava jut eszembe:
Legyen meg a te akaratod!
Akaratod, a kereszt – Istenem – megváltotta a világot!
Szívem is csendesebben ver már.
Hazahívtad – magadhoz…
Most én is áment mondok a te akaratodra,
még ha nem is értem azt.
Légy áldott, hogy kezedben tudhatom õt!

194 A lakás, a szoba üres…

Uram! Üres a lakás, üres a szoba, üres az asztalhely, az ágy, üres-
sé válik lassan a szekrény is – csak a szívünk sose váljon üressé,
kiégetté.

Nagyon nehéz idõszak volt a küzdelem utolsó ideje, Uram.
Köszönöm, hogy mégis adtál erõt, és ha földi reményeim nem
is valósulhattak meg, köszönöm, hogy a mennyei remény, ígé-
reted, bûnbocsátó kegyelmed valóságos tartalma szívemnek,
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hogy az semmiképpen se legyen üres. Mert most a búcsúzás
után még nehezebb.

Uram, rettenetes lelki teher volt a gyászkocsi mögött lépked-
ni. Nem hittem volna, hogy van még az életnek ilyen útja. Ott
a gyászkocsi mögött felidézõdött életünk minden évtizede, éve,
sokféle élménye. Nehéz most egyedül a lakásban. Uram, jó, hogy
velem vagy. Hitemmel beléd kapaszkodom, és kérem, tedd élõ-
vé igédet szívemben, hogy lelkem sebei gyógyulhassanak. Nem
akarom elhagyni magam, éppen ezért kérem az erõdet.

Uram, visszagondolva életünkre – sokszor vétettünk egymás
ellen és ellened. Könyörülj rajtam, rajtunk. Bûnbocsánatodra,
kegyelmedre nagyobb szükségem van, mint bármikor máskor.
Ragadd meg a lelkemet, hogy a gyász fájdalma el ne szakítson
tõled. Add, hogy éltessen engem a te igéd, és növelje hitemet,
oszlassa a gyász fájdalmát.

Uram, rád bízom õt, kegyelmedbe ajánlva. Hiszem, hogy te
vagy a kezdet és a beteljesedés, hozzád érkezünk mindannyi-
an, és te átszögezett kezeddel, fájdalmat ismerõ kezeddel holt-
pontjainkon átemelsz bennünket, mert ismered minden fáj-
dalmunkat.

A lakás, a szoba üres – Uram, a szívünk ne legyen üres! Kö-
nyörülj rajtunk!

195 Van-e élet a halál után?

Inkább kérdezd: van-e élet a halál elõtt?
Vigyázz! Életednek nemcsak hosszúsága van, de mélysége is.
Ha csak hosszúságával vagy elfoglalva, elveszíted mélységét, és
ha mélységét veszíted el, feleslegessé válik hosszúsága is.



Hét nap – hét érzésIX.
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196 Vasárnap

Fény

Tegnap még úgy búcsúzott, hogy utolsó sugarai látták a követ.
Mozdíthatatlan volt. Befejezett.
Tudták ezt mind.
Õk is, akik suttogva közelednek a derengésben.
Halk szavakkal erõsítik egymásban a szomorúságot.

Csak a hajnal elsõ sugarai látnak mást.
Csodálkozva keresik, ami tegnap még mozdíthatatlan volt.
Már csak a hiányt látják.
A furcsa ürességet.
Hogy nincs ott a kõ.

Mert míg mindenki gyászolt
és mindenki tudta,
hogy ez visszafordíthatatlan
és mindenki beleburkolózott a sötétbe,
te Atyád szavára visszajöttél.
Feltámadtál.
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És veled jött a világosság.
Napvilágra hoztad az életet.
Belsõ fényt és belsõ meleget is.
Örömöt, amely nem fogy el és nem hal meg.

Köszönöm, hogy minden vasárnap rám virrad ez a fény.
Hogy ez a nap – bárhogy is telik – más, mint a többi.
Hadd teljen fényben! Fényességedben
hogy tisztítson
melegítsen
feltöltsön.
Tisztánlátást, erõt, belsõ fényt adjon.
Hozza el a szabadság és az élet örömét!
Az ünnepet.

197 Hétfõ

Út

Próbálgatom. Szinte a lábam alá simul.
Nekem való. Élvezem a lépést rajta.
Próbálgatom. Göröngyös, köves, hepehupás.
Elkerülném. Lehetetlen.
Próbálgatom. Felfelé vezet.
Tudom, nehéz lesz.
De nem akarok a kényelmesek közé tartozni
a laposat választani.
Próbálgatom. Lefele tart.
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Megrettenek: én is?
...velem is?
...nekem is?

Menni kell. Érzem magamban az erõt
köszönöm, hogy megújítottad.
Menni kell. Szólít a kötelesség
köszönöm, hogy még van fülem a hangjára.
Menni kell. Megismerni. Felfedezni
köszönöm, hogy értelmes utat adtál.
Menni kell. Az út hív
köszönöm, hogy célt mutattál.

Körülnézek. Senkit sem látok
adj társakat
vagy inkább adj szemet
hogy észrevegyem õket.
Körülnézek. Tömeget látok
adj irányt, szabj határt
el ne vesszek köztük.
Körülnézek. Embereket látok
add, ami a tiéd
hogy társukká váljak.
Körülnézek. Köszönöm, hogy nem kell keresgélni
itt jársz mellettem
add, hogy egész héten így legyen!
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198 Kedd

Kõ

Jó a szilárd és kitartó embereknek!
Én már kedden keresem a hétfõi erõ maradékát.
Szeretnék szilárd lenni és kitartó.

Kõszikla – mint a tanítvány egykor.
Így nevezném én is?
Mernék én ráépíteni valamit, ami igazán fontos?
Kit tekintek én kõsziklának?

Nem, a rendíthetetlent mégsem,
mert õ úgy szilárd, hogy meg se rezdül
hideg, semmi sem rendíti meg.
Akkor inkább õt, akit Jézus nevezett kõsziklának.

Kit tekintek én kõsziklának?

Akit ezredévek óta csapkodnak a hullámok.
Mos, súrol a víz.
Bámulom a fényességét
jaj, csak túl sima ne legyen!
Csodálom a tisztaságát
csak kérlelhetetlen ne legyen!
Õt inkább. Õt, akit Jézus nevezett kõsziklának.

Kit tekintek én kõsziklának?
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Akirõl alig pattant le pár morzsa,
pedig már az ezredik kerék csattan rajta.
Biztosan ott a helyed? – villan bennem a kérdés
és inkább õt választom. Akit Jézus nevezett kõsziklának.

Hát mégis jól ismerte?
És nemcsak õt, engem is
aki szeretnék szilárd lenni és kitartó?
Hogy hiába volna egy hibátlan Péter
nekem õ kell, aki Kõszikla
aki mellett még a fellobbanó Péter is kõszikla lehet
aki mellett erõ árad
felém is
kedden is.

199 Szerda

Középpont

Hogy rend legyen.
Nem kínos és nem mesterkélt.
Csak olyan, amiben élni lehet
alkotni is
szeretni is.

Ami körül összeállnak a dolgok.
Nem feszesen, hisz mindenki mozog.
Nem szolgaian, hisz mindenki önmaga:
csupa nagy egyéniség.
Mégis rend van.
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Valami vonz
valami erõt sugároz
valaminek nem esik jól ellenállni.
Valami helyrezökkenti a dolgokat.

Nélküle nem tart semmi: jobbra-balra bizonytalankodom.
Nélküle bárkinek bármit könnyen elhiszek.
Nélküle – hogy magamra ne maradjak – uniformisba bújok.
Nélküle sehogy se találom a helyem.

Légy számomra középpont. Rendezõ erõ.
Nehogy olyan helyen találjam magam, amihez semmi közöm.

Légy számomra középpont. Rendezõ erõ.
Hogy tudjak igent mondani és nemet.

Légy számomra középpont. Rendezõ erõ.
Hogy merjek önmagam maradni.

Légy számomra középpont. Rendezõ erõ.
Hogy örüljek a helynek, ami az enyém.

200 Csütörtök

Tûz

Mózes pásztor maradt volna
lelkében annak a pillanatnak emlékével,
amely idegen földre ûzte.



259

Egy nyájat õrzõ Mózes – titkot rejtegetve.
Milyen lett volna?
Kesernyés? Titokzatos? Meg nem értett?
De kigyulladt a csipkebokor.
És nem akart elégni.

Nélküle bennmaradtak volna a házban
emléket õrizve. Fel-felidézve.
Tán egy idõ után elferdítették volna,
végeláthatatlanul vitázva: ki emlékszik jól...
De valami szélzúgásféle támadt. Valami fellobbant
és már nem akar elaludni.

Köszönöm, hogy van erõ, amely mindent megváltoztat.
Jó erõ.
Nem szétzúz, hanem kimozdít. Új távlatokat nyit.
Új munkát ad. Új emlékezetet és új látást.

Bátorság kell
a bokorhoz közeledni
kilépni az utcára.

Bátoríts, hogy érdemes
hogy a bokor nélküli keveset ér
s hogy biztonságos szobában
unalmasan telnek a napok.

Köszönöm, hogy nem aludt ki véglegesen.
Bizakodom, hogy fellobban
átrendez
kimozdít.
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Bátorságot adj, hogy változtatni merjek
belül elõbb
s akkor tán kívül is.

201 Péntek

Hang

Emberi.
A tiéd – amikor kiáltasz
amikor könyörögsz
amikor megszólítasz
amikor kérsz
amikor sóhajtasz
amikor ígérsz
amikor búcsúzol.
A kereszt hangjai.

Szeretem hallani a hangodat.
Mert tudom, értem szól
meggyógyít
megnyugtat
mert ismerem.
Adj csendet, hogy meghalljam
adj értelmet, hogy felfogjam
adj készséget, hogy megszívleljem.
Add, hogy szeressem a hangodat.

És fület adj.
Hogy meghalljam, amikor szokatlan árnyalatú.
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Férfihang és nõi.
Öreg és fiatal.
Gyerek.
És különféle nyelveken szól.
A szenvedés, a nélkülözés, a gyötrelem hangján.
Halkan.
Sõt hangtalanul.
Add meghallanom a hangtalanok szavát.
Adj szót, hogy a hangtalanok szavává váljon.
Add, hogy szeressem a hangodat, amikor
meglepõ és váratlan helyrõl jön:
a szótlanok és hangtalanok irányából.

Te, aki édesanyád és tanítványod hangja voltál
add a szót s az érzületet, ami elindítja nekem is.

202 Szombat

Levegõ

Ami könnyû és nélkülözhetetlen.
Észre se venni és nélkülözhetetlen.
Csak a hiányát érzed
vagy azt, ha bepiszkítják.

Ha észre se veszed,
energiát ad
fölemel
repít
felfrissít
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elaltat és fölébreszt.
Könnyû és nélkülözhetetlen.

Engedd megõriznünk a könnyû,
frissítõ és nélkülözhetetlen dolgokat.
A játék szeretetét.
A gondtalanságot.
A pihenést.
A társaságot – csak a társaság kedvéért.
Azt a képességet, hogy tudunk fellélegezni.
Hogy nem akarunk folyton dolgozni és aggódni.
Hogy néha letesszük a terheket.

Õrizz meg a szünet nélküli fontoskodástól.
A folyton-folyvást sarkunkban járó aggodalomtól.
Az unalom megkörnyékezõ árnyékától.
A tanácstalanságtól, amely néha ránk borul,
ha felfedezzük, hogy van idõnk.

Taníts örülni, játszani, felszabadulni, vidámnak lenni.
El ne felejtsük, hogy
gyermekeid vagyunk.



MindennapraX.
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203 Mint kisgyermekek

Istenem! Amikor emberként földünkön jártál, azt mondtad
tanítványaidnak, hogy országodban a gyermekek a legnagyob-
bak. Akkor is és most is értetlenül fogadják sokan ezt a néze-
tedet.

Látod, már én is felnõttem. A gyerekkor hamar véget ért.
Most már nem engedhetem meg magamnak, hogy csak úgy
hintába üljek. Szüleim, ismerõseim, a körülöttem élõ sok-sok
ember, a kormányzat, a társadalom – még az egyház is, úgy ér-
zem, elvárásokkal fordul felém, amelyeknek meg kell felelnem.
Hiszen felnõtt vagyok: döntéseket kell hoznom, feladatokat
teljesítenem, jogaim és kötelezettségeim vannak.

Tudom azonban, hogy még ott lakik bennem, a szívem mé-
lyén a gyermek, aki csodálkozik és kíváncsi, olykor kalandra
éhes. A gyermek, aki gondtalan szeretne lenni, és egyszerûen
csak élni, örülni akar. Olyan jó, hogy felfedezhetem magam-
ban a kisgyermeket, Istenem! Köszönöm, hogy bár felnõttem
az emberek szemében, teljesen mégsem kell felnõnöm, hiszen
a te országod polgára vagyok, és ez azt jelenti: gyermekeddé
fogadtál.

Segíts, hogy hitem tebenned olyan lehessen, mint egy kis-
gyermeké, aki szorosan fogja szülei kezét az úton. Add, hogy
úgy tekintsek teremtett világodra, mint a kisgyermek, akinek
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tekintete tiszta, és nyitott csodáid meglátására, felfedezésére.
Engedd, Istenem, hogy egyszerûen, szabadon élhessem élete-
met, mint aki tudja a legfontosabbat: hozzád tartozni, gyer-
meked lenni – ez a boldogság.

204 Óriásplakátok között

Istenem! A várost, ahol élek, szinte elborítják már az óriáspla-
kátok, a különféle hirdetések, információk. Mindenki reklámoz
valamit, és meg van gyõzõdve arról, hogy amit õ reklámoz, az a
legjobb a világon. A divatdiktátorok, a multivállalatok vezetõi,
a tv-sek, a menedzserek, az ügynökök vállalták magukra azt a
feladatot, hogy befolyásolják, meghatározzák a közízlést, az én
ízlésemet is.

Te tudod, Uram, mennyire belefáradtunk már abba, hogy
megmondják nekünk, mi a jó, és milyenné kell lennünk. Az óri-
ásplakátokon csupa fiatal, derûs arc, majd kicsattan az egész-
ségtõl; mind az hirdeti: ha megveszed, amit reklámozok, te is
ilyen lehetsz! De a valóság, Istenem, egészen más…

Segíts, kérlek, hogy a reklámok és a divat útvesztõjében el ne
tévedjek. Szeretnék rád hasonlítani, Istenem, téged követni, és
veled élni a hétköznapokat!

Te soha nem reklámoztad magad, és ma sincs erre szüksé-
ged. Jézusban hiteles képet adtál nekünk önmagadról, meg-
mondtad, mi a jó – és ez elég. Azt kérted és kéred csupán min-
denkori tanítványaidtól, hogy életünkön meglátszódjon az,
hogy hozzád tartoznak. (Ugye, ez a legjobb „reklám” neked?)

Légy velem, Istenem, és szabadíts fel a divat, a közvélemény,
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a reklámok és a gyakran változó közízlés követésébõl a te köve-
tésedre! Hadd legyen éltem hiteles, rád mutató élet, és akkor
az jó „reklám” lehet mások számára, a te dicsõségedre.

205 Vizsgaidõszakban

Istenem! Újra elkezdõdött a vizsgaidõszak. Számot kell adnom
arról, amit megtanultam. A jegyzetek, könyvek beterítik az író-
asztalt: olyan ijesztõ látvány!

Te tudod, hogy szeretnék jól teljesíteni. Izgulok, nagy a vizsga-
drukk bennem. Szorít az idõ is, és tudom, hogy a tanár, a pro-
fesszor mindig kérdezhet olyat, amire nem tudok válaszolni.

Istenem, légy velem a tanulásban, hogy lelkiismeretesen fel-
készülhessek a vizsgákra! Kérlek, pótold ki erõmet ott, ahol vé-
get érnek lehetõségeim! Igyekszem megtenni azt, ami tõlem
telik, de köszönöm, hogy tõled kérhetek segítséget, kitartást,
koncentrálóképességet, lélekjelenlétet. Ha valami nem sikerül,
kérlek, ne engedd, hogy elcsüggedjek, és könnyen feladjam a re-
ményt! Tégy nyitottá, hogy tanulni tudjak a hibáimból is!

Köszönöm, hogy van egy másik vizsgaidõszak is, amely ál-
landó készenlétre, számadásra indít: mindennap az életbõl is
vizsgázom elõtted, Istenem. Te jó tanárom vagy, ismersz en-
gem. Köszönöm, hogy elfogadsz, hogy segítesz és bátorítasz.
Szeretném megköszönni neked a jó vizsgákat és a pótvizsgá-
kat is. Hála neked, hogy tanítványoddá fogadtál, és nem hagysz
magamra sohasem.
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206 Két lábon

Istenem!
Minden nap felkelek, hogy a saját lábamra álljak.
Minden nap felkelek, és újra az élet sûrûjében állok.
Naponta ki kell állnom a magam és mások igazáért,
és nap mint nap ki kell állnom embereket,
(olyanokat is, akiket sajnos ki nem állhatok).
Minden nap ez áll rám, és az egész világra körülöttem:
mindenben és minden mögött te állsz, Istenem!
Köszönöm, hogy naponta mellettem állsz és kiállsz mellettem.
Adj, kérlek, állóképességet nekem is,
és támogass, hogy megálljak a hitben, reményben
és a tõled tanult szeretetben.

207 Ragozás

Istenem!
Felnövök, és megtanulom kimondani ezt: én.
Tovább növekedem, és kisarjad lassan belõlem a te.
Kinövöm magamat – vagyis te növekedsz bennem.
Most már tényleg te vagy a legfontosabb, Istenem.
Köszönöm, hogy benned élhetek.

208 Számvetés

Istenem!
150 tonna kenyér és péksütemény, 6,4 percnyi idõ a reggelizés-
re, 1,3 puszi fejenként mindenkinek, 11 millió szál cigaretta,
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1000 hektoliter kávé, 3,5 millió munkáját végzõ ember, 2 mil-
lió tanuló diák, 2 millió jármû zaja, 15 millió énekesmadár tril-
lája, 150 millió mosoly, 150 millió könnycsepp, számottevõ
napsütés, ködfoltok, 4 órán át mûsort sugárzó 2 millió televí-
zió, 1000 gyermek megszületése, 800 esküvõ, 1000 haldokló
ember, 10,2 perc vacsoraidõ, 700000 esti mese, 9 millió ve-
tett ágy.

Egy átlagos nap Magyarországon.
Vannak, akik többet látnak mindebben, mint puszta sta-

tisztikát. Persze, igaz: egy nap a sok közül – mindennapi törté-
nésekkel. De mindennap történhet találkozás veled, a minden-
napok történésein át elõlépõ Istennel. A te ajándékaid meg-
számlálhatatlanok. Lehetetlen és teljesen felesleges statisztikai
felmérést készíteni azokról. Csak elfogadni és megköszönni
lehet. És ez jól van így. Köszönöm.

209 És/vagy – ha/akkor

Ha az életmentõ szívmûtétek korlátozására gondolok,
ha az értelmetlen balesetekre gondolok,
ha a vég nélküli háborúskodásra gondolok,
ha a néhány forintért történõ gyilkosságokra gondolok,
ha azokra gondolok, akiknek a sírjánál nem áll meg senki.
vagy
Ha azokra gondolok, akiket fekvõbetegként éveken
keresztül gondoznak családtagjaik,
ha azokra gondolok, akiket tucatnyian segítenek fel,
ha elesnek,
ha azokra gondolok, akikre magányukban is van,
ki rácsengessen,
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ha azokra gondolok, akik békében, biztonságban élhetnek.
és
Ha arra gondolok, hogy keresztény és nem keresztény
emberek is felteszik a kérdést: „Mennyit ér az emberélet?”
akkor

Csak azon az igén gondolkodhatom el, melyet Ézsaiás prófé-
tán keresztül hagytál ránk, Uram: Micsoda fonákság! Egyenlõ-
nek tartható-e agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotó-
jának: Nem õ alkotott engem?! Mondhatja-e a fazék a fazekasnak:
Nem ért a dolgához?! (Ézs 29,16)

210 Az elsõ munkahelyem

Uram! Életem fontos mérföldkövéhez érkeztem. Te tudod, hogy
mennyire vártam e pillanatot, és most mégis feszültséggel va-
gyok tele. Egyszerre van bennem kíváncsiság és tenni akarás,
szorongás és a felszabadultság öröme.

Eddig mások vezettek, és most egyedül kell tovább mennem…
Te segíts, Uram, hogy ne érezzem magam egyedül, amikor ön-
állóan kell döntenem, adj erõt, hogy ne csüggedjek a kudarcok
miatt, és adj kitartást is, hogy tudjak talpra állni és újrakezde-
ni mindent, ha valamit elrontottam.

Segíts, hogy tudjam minden munkámat a te dicsõségedre
végezni, életemet a te kezedbe helyezni.

Uram! Te vezesd tétova lépteimet! Ámen.
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211 Ingázók imádsága

Uram! Köszönöm a hajnalt, az ébredést. Kérlek, ûzd el fáradt-
ságomat, adj erõt nevedben elkezdeni az új napot. Ma is útra
kelek, mint évek óta minden reggel. Fáradtan indulok és fárad-
tan érek haza, de köszönöm, hogy ha távol is, de van munkám.
Adj türelmet a reggeli tülekedésben, tégy késszé, hogy hûsé-
gesen kövesselek. Az utazás közben óvj meg a fölös idegeske-
déstõl, kapkodástól. Add, hogy a tõled kapott derûvel tudjam
elviselni még a kellemetlen útitársaimat is. Rád bízom maga-
mat, szeretteimet, kegyelmesen õrizz meg mindnyájunkat.
Ámen.

212 Új munkahelyen

Istenem!
Hálás vagyok neked, hogy újat adtál az életembe. Most még
minden és mindenki ismeretlen. Idegen arcokkal, fürkészõ te-
kintetekkel, távolságtartó mosolyokkal, hideg kézszorításokkal,
névtelen arcokkal és arctalan nevekkel találkozom.

Az új elvárások, új feladatok súlyát megterhelõnek érzem, ám
mégis ott van bennem az új mielõbbi megismerésének vágya.

Törvényedet és ígéretedet szem elõtt tartva szeretnék dol-
gozni és figyelni szavadra, útmutatásodra.

Kérlek, add, hogy sose legyen fontosabb a munka, mint te,
Uram.

Kérlek, add, hogy mindig legyen alkalom, idõ igéd hallgatá-
sára és a pihenésre.

Kérlek, add, hogy családom ne érezze hiányomat a munkám
miatt.
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Kérlek, add, hogy kellõ alázattal mindig segítõ munkatárs le-
gyek.

Kérlek, add, hogy becsületesen végezzem feladataimat.
Kérlek, add, hogy józanul tudjak a konfliktusokban megállni.
Kérlek, add, hogy ne érvényesülni akarjak, hanem a jót tud-

jam érvényesíteni.
Kérlek, add, hogy mások öröme bennem is örömmé legyen.
És kérlek, mindenekelõtt add, hogy mindig tudjak figyelni

akaratodra, segíts, hogy új feladatomat az emberek javára és a
te dicsõségedre végezzem.

213 Elvesztettem a munkahelyemet

Uram, Jézus, te látod igazán, mennyire el vagyok keseredve.
Megszûnt a munkahelyem, engem is elküldtek. A végkielégítés
csupán ideig-óráig való. Hogyan tovább? Tõled kérek erõt, tü-
relmet és segítõkész embereket, akik utat mutatnak a megol-
dás felé. Egymás gondjaira bíztál minket, embereket. Segíts,
hogy megtaláljam a megfelelõ segítõtársat! Rossz így munka
nélkül. Feleslegesnek érzem magam! Mintha ujjal mutogatná-
nak rám, pedig sok sorstársam van, tudom. Értük is könyörgök.
Segíts, hogy a szabaddá vált idõben nyomorúságom közelebb
vigyen hozzád engem és a hozzám hasonlókat is. Így nem lesz
hiábavaló a várakozás ideje, hanem bölcsen felkészít a boldo-
gabbnak remélt jövõre.

Légy velünk, Uram!
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214 Már régóta nem dolgozom

Szinte már megszokom, Uram, hogy nem dolgozom.
Valahol mélyen a lelkemben érzem, nem jól van ez így, de most
már nem is kényelmetlen.

A postás hozza a segélyt, vagy be kell menni érte a hivatalba.
Valami kevésre elég.

A jólét számomra már régen ismeretlen fogalom. A családo-
mat sajnálom.

Istenem, a legismerõsebb társam a közöny, és ez olyan szo-
morú!

Tõled kérek vigasztalást és új erõt, hogy helyzetembe ne tö-
rõdjek bele, hanem harcoljak ellene, és addig ne nyugodjak, míg
feladatot, munkát nem találok.

215 Aggódom…

Jézusom, teljesen érthetetlen, hogy miért vannak nyomasztó
érzéseim, hiszen minden rendben van körülöttem. Hálát kelle-
ne adnom, és mégis az aggodalom tör fel szívembõl. Szeretnék
mindent elõre látni, szeretnék mindent elõre elrendezni. Félek
a jövõtõl, félek, hogy elveszítem azokat, akiket szeretek… Mi
lesz, ha egyszer rám törnek a bajok? Annyi nyomorúság van ezen
a világon – egyszer biztosan engem is elér valami baj: betegség,
baleset, anyagi kár vagy bármi más. Aggódom, Uram, pedig azt
mondtad, hogy a hajam szálait is számon tartod. Értem is meg-
haltál a kereszten, ennyire szeretsz – egészen bizonyos lehetek
abban, hogy soha nem hagysz magamra.
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216 Aggódom…

Istenem! Kétségbeejtõ helyzetben vagyok. Semminek sem tu-
dok felhõtlenül örülni. Számtalanszor elképzelem, hogy milyen
baj történhet – talán már meg is történt! –, és remegve várom
a lesújtó hírt. Szeretnék ott lenni és segíteni, de tehetetlen va-
gyok. Rettenetes ez a bénult állapot! Tudom, hogy nem tõlem
függ a jövõ, tudom, hogy az én erõm, bölcsességem, szerete-
tem kevés ahhoz, hogy az élet minden gondját fölvállaljam.
Még magamat sem tudom megóvni a bajtól, másokat még
kevésbé. Kérlek, gyõzz meg arról, hogy felesleges aggódnom.
Ölelj magadhoz, hogy érezzem, hozzád tartozom, nincs mitõl
félnem. Ha nem válaszolsz hamarosan, ha nem segítesz – föl-
adom a harcot, nem bírom tovább! Istenem! Ugye hallod imád-
ságomat?!

217 Terveket szövök

Életemben elõször láttam szövõszéket közelrõl. Valaki dolgo-
zott rajta éppen, hangos csattanás kíséretében igazította az
egyik sort a másik mellé. A készülõ szõttesen minta még alig
volt látható. A rengeteg, bonyolultan kapcsolódó szál mégis
harmóniát sugárzott. Arra gondoltam: ilyen az életem is. Szá-
lak sokasága illeszkedik benne napról napra más- és másféle-
képpen. Néha álmodozom, máskor higgadt fejjel tervezgetek
családot, jövõt. Hol rövid idõre szóló, hol világot átfogó gon-
dolatok kavarognak bennem. Hol hétköznapi, egyszerû vágyak,
hol elérhetetlen álmok ejtenek hatalmukba.

Megesik, hogy egy hangos csattanás a figyelmemet újra éle-
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tem szõttesére vonja. Ilyenkor elém kerülnek az új minták, a
hibák, az elszakadt szálak is.

A mûhelyben akkor tervezõt és mûvészt láttam együtt. Amit
az egyik megtervezett, azt a másik készítette el, és rajta hagy-
ták mindketten kezük nyomát.

Tudom, hogy én sem szövöm egyedül életem fonalát. Ahol
csak elhibázom vagy elszakad a szál, kérlek, Uram, ott új mintával
te fûzd azt tovább.

218 Pályaválasztás

Ó, Istenem, segíts! Annyira elveszettnek érzem magam ebben
a nagy világban. Nemsokára befejezõdik életemnek egy szaka-
sza, és tovább kell lépnem, de még nem tudom, hogy merre.
Minden érdekel, sokszor azt érzem, hogy képtelen lennék csak
egy bizonyos dologgal foglalkozva eltölteni az életemet. Olyan
nehéz ez, Istenem!

A barátaim közül többen nagyon határozottak, és tudják,
hogy mivel szeretnének foglalkozni, mit szeretnének tanulni.
Tanácsokat próbálnak adni, ha a véleményüket kérem. Az õ ta-
nácsaik és a családom irányítása között õrlõdve kell megtalál-
nom azt, ami igazán érdekel. És ezt nehéz eldönteni. Sokan azt
is mondogatják, hogy ne felejtsem el a fizetések közötti kü-
lönbségeket, és válasszak olyan pályát, ahol jól lehet keresni.
Hát, nem tudom…

Nem tudom, hogy merre induljak el, Uram. Kérlek, segíts en-
gem a döntéshozásban, hogy jó irányba induljak el, és hogy
munkámmal is téged dicsõíthesselek, és a te nevedet hirdet-
hessem egész életemben. Szent Fiad nevében kérlek, hallgass
meg engem.



276

219 Sportoló imádsága

Teremtõ Istenem, köszönöm, hogy kiválaszthattam azt a spor-
tot, amely nekem kedves, és amelyben eredményeket érhetek
el. Olyan alkattal és képességekkel ajándékoztál meg, hogy
alkalmasságot nyertem. Köszönöm csapattársaimat, vezetõi-
met, akiket mellém rendeltél, akikkel együtt tölthetem napja-
im nagy részét.

Atyám, te látod gyakran felszínre kerülõ önhittségemet és
önzésemet, a belõlük fakadó szeretetlenséget és békétlenséget.
Kérlek, szüntelenül figyelmeztess arra a szeretetre és békére,
amelyet az Úr Jézus Krisztusban ismerhettem meg.

Adj kellõ törekvést, józanságot és értelmet, hogy a magam
módján és a magam eszközeivel neked tudjak szolgálni, hogy
majdan életem futását bevégezve, a te irgalmad szerint elnyer-
hessem az örök élet koronáját. Ámen.

220 Kirándulás

Istenünk, hála neked a mozgás öröméért, hogy amikor szabad-
idõnket töltjük, sportolhatunk, kirándulhatunk.

Boldogság és a felszabadultság érzése tölt el, Urunk, amikor
teremtõ munkádban gyönyörködhetünk, hegyeket és völgye-
ket bejárva. Köszönjük azt a nyugalmat és tisztaságot, ame-
lyet az érintetlen természet áraszt. Hisszük, hogy amit te al-
kottál, az javunkra szolgál, hogy Krisztusból is az a tisztaság
árad, amely belõled való.

Add, Urunk, hogy olyan követõid legyünk, akik õrizzük eze-
ket az értékeket, mindazt, ami belõled való. Ámen.
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221 Nyári vakáció

Uram, köszönöm, hogy irántunk való szeretetedbõl a teremtés
napján te is megpihentél. Példát adtál nekünk, akik mindig si-
etünk, akik hajszoljuk az idõt, akik mindig nyugtalanok va-
gyunk… Köszönöm, hogy nekem is adsz idõt a megpihenésre,
a kikapcsolódásra, a magammal való csendes számvetésre és
az élet szépségeinek, színeinek, élményeinek megismerésére.
Arra, hogy észrevegyem a munkám, a tanulásom, a mindenna-
pi feladataim közepette elrejtett örömöket és lehetõségeket.
Kérlek, segíts nekem, hogy felfedezzek olyan kincseket, ame-
lyekre máskor nem marad idõm: könyveket, zenét, napfényt,
más embereket, igédet, az imádság bensõséges perceit, sokféle
ajándékodat!

Én én maradok a vakáció napjaiban is, de szeretnék mégis
kicsit más lenni, feltöltekezni, ünnepivé tenni a pihenés ide-
jét, és tanításod szerint „megszentelni azt”.

Uram, töltsd meg tartalommal az én felszínes, üres szíve-
met!

222 Játék

Uram, szeretek játszani.
Legyen az „Komámasszony, hol az olló?”, „Ki nevet a végén?”,
„Utolsó pár, elõre fuss!” vagy éppen szólánc vagy barkochba.

Ilyenkor együtt lehetek barátaimmal. Önfeledten nevetünk,
nagyokat izgulunk, jólesik a lazítás.

Szerintem te is szeretsz játszani, Uram. Erre utal az, ahogy
a világot jókedvedben megteremtetted, majd megpihentél a
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hetedik napon. Ahogy játszol az óceánnal vagy a Leviatánnal.
Ahogy ezt mondod magadról: Játszadoztam földje kerekségén, és
gyönyörködtem az emberekben.

Úgy tudom, a te Fiad is szeretett játszani. Ahogy elnézte a
játszó gyerekeket Galilea kis településein. Furulyáztunk nektek,
és nem táncoltatok... Péter, a kõszikla tudna mesélni, hogy õ a
szójátékok mestere volt!  Akkor is játszott, amikor a szálkáról
és a gerendáról mesélt, vagy a tevérõl és a tû fokáról szólt. A
hosszú vándorlások során talán szóláncot játszott tanítványa-
ival. Hiszem, hogy õ tudta: a játék szent dolog.

Add, Uram, hogy a felnõttek is megtalálják a játék örömét,
és gyermekek tudjanak maradni. A munka hajszája után min-
denkinek szüksége van megállásra, töltekezésre. Pihenõnapra.

Ne engedd, hogy a játék hevében megfeledkezzünk a becsü-
letrõl és a tisztességrõl. Taníts meg veszíteni, méltóságunkat
megõrizni is.

Köszönöm ajándékodat, a játékot. Ámen.

223 Kollégiumban lakom

Köszönöm, Uram, a csendet, ezt a néhány meghitt percet, ami-
vel most megajándékoztál. Jó veled lenni, Uram Jézusom, ve-
led kettesben, csak te meg én. Jó idekuporodni a lábaidhoz, testi
szemeimet lehunyni, és csak rád figyelni.

Ritkán jövök hozzád így testestül, lelkestül. Engem is elra-
gad a nyüzsgés, az élet heve, zaja, sodrása. Bocsáss meg ezért,
kérlek, Uram, bocsáss meg, hogy sokszor megfeledkezem rólad,
és arra eszmélek, hogy valami hiányzik. Te magad, a csend,
amelyben meghallhatom szavadat, ahol szólíthatlak téged.
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Eléd hozom, Uram, most mindazokat, akikkel itt együtt élek,
együtt tanulok, akikkel együtt szaladok, nyüzsgök, szórakozom.
A hozzám közel állókat és a kevésbé kedvelteket is.

Áldásodat kérem, Uram, mindegyikükre. Kérlek, adj elmélyü-
lõ barátságokat, hogy benned is egymásra találjunk, mert nél-
küled csak emberi húrt pendítünk egymás lelkében.

Áldásodat kérem, Jézusom, a többiekre is, akikkel napi kap-
csolatban állok. Gondolok most különösképpen azokra, akik-
kel néha már torkig vagyok. Kérlek, add szívembe a te szerete-
tedet, a te türelmedet, hogy az életem téged hirdessen közöt-
tük hitelesen és õszintén.

Köszönöm neked mindazokat, akik számára én vagyok a ne-
héz eset, azokat, akik ismerik gyengeségeimet, mégis elfogad-
nak és szeretnek engem. Kérlek, áldj meg minket, Urunk!

Köszönöm, Jézusom, hogy te mindig velem vagy, akkor is,
amikor én nem gondolok rád, amikor bennük, a barátokban ke-
resem az öröm, a vigasztalás, az erõ forrását. Köszönöm, hogy
te velem vagy akkor is, amikor rám telepszik a magány. Kö-
szönöm, Uram, hogy ez feléd von és ismét magad felé fordít
engem.

Terád bízom, Jézusom, távollévõ szeretteimet, a családomat,
barátaimat. A te kezedbe ajánlom mindazokat, akiket ma a szí-
vemre helyeztél. A te kezedben legyen, Uram, a múltam, a jö-
võm és az egész életem. Ámen.
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224 Egy ösztöndíjas év után

Újra otthon

Egyre lejjebb ereszkedik a repülõgép, már látni az ismerõs vá-
ros párába veszõ körvonalait. Lassan kirajzolódnak az utak, a
házak, végül már látni az embereket. Nemsokára megérkezem.

A füllesztõ melegben a hazafelé vezetõ út régi emlékeket éb-
reszt, mégis minden olyan furcsának és idegennek tûnik, mint
egy régi álomkép.

Nyílik az ajtó. Újra itthon vagyok. A fejemben zsong és ka-
varog az elmúlt év számtalan élménye. El kellene mondanom,
hogy hol jártam, kikkel találkoztam, mit láttam, mennyi min-
dent tanultam. De nem jönnek a szavak. Csak nézem õket, az
otthoniakat.

– Kicsit fáradtnak látszol. Jól vagy? Hosszú volt az út?
– Hiányoztatok.
– Ti is.
– Egészen megnõtt a hajad.
– Gyere, ülj le, és egyél valamit.
Semmiségekrõl beszélünk, majd lassan, nagy-nagy össze-

visszaságban feltörnek belõlünk az élmények.
Azután kicsit egyedül maradok. Járkálok az egy éve nem lá-

tott szobákban. Ismerõs illatok, tárgyak, bútorok és néhány új-
donság. Kicsomagolok. Egymás után elõkerülnek az elmúlt év
kincsei: a fényképek, könyvek, teleírt füzetek, lapok. Lassan né-
zegetem át és rendezgetem õket. Meg-megállva beleolvasga-
tok füzetekbe, jegyzetekbe. Újra felelevenednek a majd egy
évvel ezelõtti napok, amikor még minden elõttem volt. Tanul-
ni mentem, újra diák voltam külföldön egy évig. Életem talán
egyik legszebb ajándéka volt ez az idõ.
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Köszönöm, Uram, hogy újra átélhettem, milyen diáknak
lenni, felnõtt fejjel, igazán megértve és értékelve ennek nagy-
szerûségét. Köszönöm mindazt, amit ebben az évben kaptam
tõled: tudást, élményt, új ismeretek felfedezésének örömét.

Hálát adok az emberekért, akikkel megismerkedtem, akik
befogadtak és akiket megszerettem. Köszönöm az új barát-
ságokat, amik által egy év alatt otthonommá vált egy idegen
ország.

Köszönöm, Uram, mindazt a szépet, amit megengedtél,
hogy lássak: tájakat, városokat, hegyeket, tengert.

És köszönöm, hogy végig ott voltál velem, oltalmazó kezed
egy pillanatra sem engedett el, és nem hagytad, hogy bármi ba-
jom történjék.

Hálát adok neked, hogy olyan széppé tudtad tenni ezt az évet,
hogy szinte fájt hazajönni. Segíts, Uram, hogy az ajándékaid
meg tudjam õrizni. Add, hogy tovább éljen bennem mindaz,
amit tõled kaptam. De ne hagyd, hogy porlepte emléktöredék-
ké váljon a sok-sok élmény és tudás, hanem inkább add, hogy
kiapadhatatlan forrás legyen, amelybõl mindig meríthetek az
elkövetkezõ években. Szolgáljon ez a forrás mások megújításá-
ra és gazdagítására. Segíts, Uram, hogy apránként tovább tud-
jam adni mindazt, amivel megajándékoztál engem.

225 Külföldi ösztöndíj után

Istenem! Köszönöm neked, hogy emberek cselekedetei mögött
észrevehetem irányításodat.

Köszönöm, hogy kinyitottad a szemem és felnyitottad a
szám, hogy sok új dolgot megértsek, és régiekre újra rákérdezni
merjek.
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Köszönöm, hogy kitágítottad számomra a világot.
Köszönöm a frissességet és a lendületet a kutatáshoz és az

erõs vágyat az igazság után.
Köszönöm az új lehetõségeket, az új ismeretségeket, az új

örömöket.
Köszönöm, hogy formáltál és erõsítettél. És köszönöm a ne-

hézségeket is. Köszönöm ezt a nagyszerû ajándékot.

226 Dobozokban az életem

Uram, úgy állok itt nincstelenül a szoba közepén, mint ahogy
megszülettem. Dobozokba zártam a tárgyi világot, csak az ér-
zések kavarognak bennem, felidézve megannyi emlékképet,
amelyek kilépve ebbõl a házból hirtelen a múlt morzsáivá lesz-
nek. Másként hangzik a szó is a kopár falak között. Idegen let-
tem ott, ahol eddig otthon voltam.

Az ember átszáguld az életen, és legtöbbször úgy fordul meg
vele a világ, hogy fel sem eszmél, mi történik. Ritka az olyan
alkalom, amikor átéli a fordulópontokat, és lábával egy percre
kitámasztja a mögötte becsapódó ajtókat. Ez a perc most ilyen
alkalom: mélységbe szédülve érzem, itt vagy a szobában, Iste-
nem, és lassan elengeded a kezem, hogy szivárványos utamra
bocsáss, ahol újra fel kell építenem az életem. Ez az utolsó pil-
lanat, amikor magam lehetek itt – a költöztetõk hangja távo-
lodik a lépcsõ felõl.

Vágytam a változásra. Izgalommal készültem az indulásra,
új terveket szõttem, de most elbizonytalanodtam. Talán még-
is inkább maradni kellene. Elszakíthatatlannak érzem a szála-
kat, amelyek ehhez a helyhez kötnek – a meginduló hajnali for-
galom zaját, az ablakon beszûrõdõ suhogó árnyakat, a parketta
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recsegését a talpam alatt, és az udvarra kilépve arcomba csapó-
dó hûvös levegõt. De leginkább az ajtókeretben újra meg újra
megjelenõ arcok hiányoznak máris, akiknek lépései összeguban-
colódtak az enyémmel. Szavaik simogattak, kézszorításuk
meleg volt és kemény, és elfeledtették a felõrlõ hétköznapokat.
A tér és az idõ – amely elválaszt tõlük ezután – lekoptatja majd
az ígéretek és szép szavak falát, és életük egy-egy epizódjának
leszek csak tanúja. Gondjaidra bízom õket, Uram, és utoljára
indulok el innen – átlépve a küszöböt, lassan magam mögött
hagyva a lépcsõfokokat mint stációkat – az ismeretlen felé.

Uram, csak rád támaszkodhatok. Te erõsítettél meg dönté-
semben, hogy új otthont válasszak. Bízom benne, hogy ahová
te vezetsz, ott a helyem. Kérlek, segíts, hogy elfogadjam új la-
kóhelyem, teljesíthessem velem való szándékaidat, és ha majd
elõtted állva szégyenkezve kicsomagolom a dobozokból az éle-
tem, könyörülj meg rajtam!

227 Születésnap

Születésnapom van.
Ma hálát adok, hogy életet adtál nekem.
De életem nem csak a mai napra szól!
Ma hálát adok, hogy volt, aki felnevelt.
De nem csak ma vagyok felnõtt!
Ma hálát adok, hogy annyi éven át megtartottál.
De holnap is segítségedre szorulok!
Igen, holnap is, holnapután is
hálát kell adnom mindezért.
Uram, köszönöm, hogy mindennap születésnapom van.
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228 Születésnapon

Uram!
Köszönöm, hogy a múló idõ feléd sodor.
Köszönöm, hogy általad az idõ múlása nem elszakít, elragad
mindattól, ami számomra fontos: ifjúságomtól, egészségem-
tõl, szeretteimtõl, hanem közelebb visz az ifjúság, az egészség,
a kapcsolatok teljessége felé: tehozzád. Ámen.

229 Születésnapon

Köszönöm, hogy te vagy a forrás, amelybõl felszínre tört az életem.
Köszönöm, hogy te vagy a tenger, amely visszafogad engem.

230 Olyan szürkék a napok

Uram! Gyorsan szaladnak a napok egymás után. Szürkén és egy-
hangúan. Mindennapi feladataimat gépiesen, kötelességbõl és
örömtelenül tudom csak elvégezni. Nem érzek magamban sem-
mit, ami motiválna, mert úgy érzem, kevés a sikerélményem,
és munkámat, szolgálatomat nem értékelik eléggé. Pedig tud-
nom kellene, hogy a te szolgádként nem a saját dicsõségemet
kellene szem elõtt tartani. Engedd tehát, hogy szolgálatom min-
dennapi örömöm forrása legyen, elûzze a szürke fellegeket, és a
tudat, hogy önként vállaltad értem a halált, tegye fényessé hét-
köznapjaimat.
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231 Türelem

Tavasz van, Uram! Nagyon vártam már. A hóolvadást, napsü-
tést, friss szellõt, madárdalt, ibolyát. A zöldülõ vetést. Talán nem
önti el a földet az ár, talán a fagy sem öli meg a csírázó csodát.

Uram, te hosszan, türelemmel vársz. Esõt küldesz és napsu-
garat, hátha kikel még a mag. Bennünk, bennem is. Várakozni
csak nekem nehéz. Segíts meglátnom, hogy a napsugár bera-
gyog szobám – hol elfüggönyözött, hol szélesre tárt – ablakán,
hogy beragyogja a magányos falusi ház tornácát vagy a luxus-
villa teraszát, a csendes betegszobát, és élteti a virágot a zárka
falán, elér a lövészárok reszketõ zugába, a légkondicionált iro-
dák világába, az iskola és a gyár udvarába, a parkba, a szûk, po-
ros utcába… Segíts hinnem, hogy te mindig és mindenhol te-
hetsz csodát!

Uram, akár vetés, akár küldötted: napsugár leszek, adj türel-
met, hogy csodád részese legyek.

232 Újulásért

Uram, õrizz meg attól, hogy megbánjam világra jöttömet.
Uram, óvj meg attól, hogy megátkozzam születésem napját.
Uram, tarts vissza attól, hogy szemrehányást tegyek
szüleimnek.
Uram, ments meg attól, hogy halálomat kívánjam.
Uram, segíts, hogy hálás legyek az életért.
Uram, taníts meg másokban nap mint nap újjászületnem.





289

233 Várom a tavaszt

Uram! Zord, fagyos hónapok követték egymást, és mindig ko-
rán ránk hulltak az est árnyai. Nagyon vágyom a fény, a te jelen-
léted sugara és a melengetõ napsütés után. Szívem megtelik
hálával, amikor látom a tavaszi kert éledését. Mennyi színért,
illatért, formáért mondhatok köszönetet, Uram! A hóvirágok
fehérsége, a sáfrányok sárgája, kékje, késõbb a tulipánok feslõ
bimbója, a zsendülõ fû és a fák zöldje mind-mind megörven-
deztet. A tavaszi szellõ jácintok, nárciszok, gyöngyvirágok illa-
tát hozza felém. Pattanni kész rügyekkel teli az öreg cseresznye-
fa, és mikor kibomlik virága, szorgos méhek lepik el. Ámulok
jóságodat látva, dicsérem nevedet. Magasztallak a kontrasztért,
hogy ebben az idõben hangzik a keresztrõl szóló evangélium.
Pálmák, virágok köszöntése helyett tûröd a töviskoronát, a ke-
reszt kínjait. Éled a természet, és te leteszed értünk életed. Vá-
rom a tavaszt, mert halál feletti gyõzelmed bátorítja meg szí-
vemet. Csízek, cinkék, pintyek, rigók csivitelésében is hallani
vélem az üzenetet: valóban feltámadt az Úr!

Köszönöm, Uram, az újuló természet csodáját. Köszönöm
Jézus diadalát, és hogy õ életújulást adhat nekem is.

234 Gyönyörûek alkotásaid, Istenem

Uram, teremtett világod szépsége és lényednek harmóniája
érint meg engem, valahányszor a természetben járok. Egy kis
erdõben vagy virágos, napsütéses réten sétálva, egy szép park-
ban vagy csendes folyó partján ülve magányosan, idõnként egé-
szen betölti lelkemet közelséged öröme. Ilyenkor szinte felol-
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dódom a természetben. Mindig mélyen belém ivódnak ezek
az átélt pillanatok, és sokáig jelentenek belsõ erõforrást.

Istenem, add, hogy felelõsen bánjunk a ránk bízott Földdel.
Add, hogy gyermekeink is biztonságban és egészségben élhes-
senek, hogy õk is átérezhessék a teremtett szépség csodáját.
Ne engedd, hogy kicsinyes önzésünk, rövid távú céljaink még
jobban beszennyezzék és tönkretegyék a levegõt, a földet, a
vizeket.

Ha felnézek a csillagos égre, megindul a lelkem a hatalmas
világûr nagyságát és rendjét látva. Ámulattal telik meg a szí-
vem. Istenem, taníts meg arra, hogy soha ne felejtsem el a he-
lyemet ebben a világban. Add, hogy a te dicsõségedre éljek, és
lehetõségeim szerint mindent megtegyek a teremtett világ
szépségének és csodájának megõrzéséért.

235 Mi lesz velünk holnap?

Istenem, Uram! Te látod életünket, te tudsz rajtunk egyedül
segíteni.

Ha számba veszem, mibõl élünk, csak azt tudom mondani:
ennyibõl ennyinek nem lehetséges. Sokszor gyötörnek a gon-
dok, mi lesz velünk holnap, holnapután? És te, Urunk, ilyenkor
mindig megsegítesz: azt adod, amire nem is számítottunk,
onnan, ahonnan nem is gondolhattuk.

Amit szemünkkel látunk, az csak kísértésbe visz. Látjuk, má-
soknak mindenük megvan, sõt még ennél is több. De te nekünk
mást adsz, sokkal nagyobbat kínálsz: azt a biztos tudatot, hogy
a tenyereden élünk, a te kezed táplál minket, sokszor érthetet-
len módon, csodával határosan.

Köszönjük, Urunk, hogy te adsz szívünkbe békét, a kevésen
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is megelégedést. Kérünk, ne engedd, hogy a Sátán elégedetlen-
séget szítson bennünk és irigységgel kísértsen minket. Õrizd
meg bennünk a szegények boldogságát, hogy teljesen rád bíz-
hatjuk magunkat. Hisz te ezerszer megbizonyítottad nekünk
magadat. Hadd legyen elég nekünk a te kegyelmed. Ennél töb-
bet, nagyobbat úgysem kaphatunk.

236 Imádság váratlan események idején

Uram, egy ideje nagyon jól mennek a dolgaim.
Valahogy minden sikerül, és az emberek is jók hozzám.
Most valóban úgy szárnyalok, akár egy sas.
Tudom, hogy megint lesznek nehezebb idõszakok.
Kérlek, add, hogy a mostani örömömre, felszabadultságomra
és hálaadásomra tudjak majd emlékezni a borús napokon.
Ámen.

237 Magányban

Mennyei Atyám! Egyedül vagyok, és magányosnak érzem ma-
gam. Szeretnék társra találni, mert egyre inkább érzem: nem jó
az embernek egyedül lenni…

Uram, adj mellém valakit, de csak akkor, ha te is úgy látod,
hogy most van itt az ideje. Ha úgy akarod, várok még, amíg
csak szükséges. Add meg ehhez, kérlek, Szentlelked erejét, és
ne engedd, hogy a magány elõl olyan kapcsolatba meneküljek,
amely másnak fájdalmat okozna, és nekem is csak ártana, mert
elválasztana tõled. Köszönöm, hogy szeretsz és elfogadsz en-
gem. Köszönöm, hogy a „rendelt idõben” megadod majd a
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hozzám illõ segítõtársat is. Köszönöm, hogy mindig velem vagy,
és a legjobbat akarod nekem. Köszönöm, hogy a várakozás ide-
jét megszépíted azzal, hogy teljesen szabad lehetek a te szol-
gálatodra.

238 Hûtlenség kínozza az életemet

Uram, a hûségrõl szólva valaki így érvelt: „Hûséget fogadtam,
nem vakságot!” Ezt hallva arra gondoltam, az ilyen hûség nem
méltó hozzám.

Adj nekem olyan hûséget, amely áthatja egész lényemet: te-
kintetemet és gondolataimat, beszédemet és cselekedeteimet,
érzéseimet és minden tettemet.

Add, hogy hû legyek önmagamhoz, kimondott szavaimhoz,
eskümhöz.

Add, hogy hû maradhassak házastársamhoz, családomhoz,
barátaimhoz, munkatársaimhoz, hivatásomhoz, hazámhoz,
népemhez, gyülekezetemhez és egyházamhoz.

Add, hogy hû legyek hozzád, Uram!
Nehéz hûségesnek maradni.
Amikor a hûtlenség veszélye fenyeget, jó tudnom azt, hogy

te, Uram, hûséges vagy nemzedékrõl nemzedékre; hogy a te hû-
séged újjáéled minden reggelre; hogy te akkor is hû maradsz,
ha mi hûtlenekké váltunk.

Óvj meg a hûtlenségtõl!
Szentlelked gyümölcseként áraszd szívembe szereteted, mert

az irántad és embertársaimhoz való hûségem záloga a szeretet.
Ilyen hûséget kérek tõled mindhalálig, hogy elnyerhessem az

örök élet koronáját Jézus Krisztus által. Ámen.
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239 Becsületembe gázoltak

Uram, Istenem!
Te tudod, mennyire vigyáztam arra, hogy feddhetetlen legyek.
És mennyire vigyáztam arra, hogy egyetlenegy ellenséget se sze-
rezzek magamnak.

Most mégis úgy bemocskoltak, hogy ettõl vagyok beteg már
hetek óta. Megrágalmaztak. Becsületembe gázoltak. Ellensé-
geimmé váltak vádolóim.

Végtelenül bánt engem, hogy tõlem, aki kényesen vigyáztam
jó hírnevemre és becsületemre, most éppen ezt vették el. Pe-
dig becsületességemért hányszor utasítottam el felkínált elõ-
nyöket. Most, életem utolsó szakaszában mégis a becsületem-
tõl fosztottak meg. Vajon lesz-e még módom ezt visszaszerez-
ni, Uram?

Nagyon bánt, hogy mit tartanak az emberek felõlem. Talán
túlságosan is arra vigyáztam, hogy az emberek milyen véle-
ménnyel vannak rólam. Nem neked akartam elsõsorban tetsze-
ni. Tudom, most megmutattad, ez az igazi bûnöm. Most sem
elég nekem a te bûnbocsánatod. Az emberek mellém állása kel-
lene.

Könyörgök, Istenem, oldj fel engem az éjjel-nappal nyugta-
lanító, vádló gond alól. Add vissza nyugodt éjszakáimat! Add,
hogy becsületemért ne kelljen perbe szállnom! Add, hogy elke-
rüljek minden magyarázkodást és mentegetõzést, mert tudom,
ez még mélyebbre rántana engem. Add, hogy túltegyem ma-
gam feddhetetlenségem fölötti büszkeségemen.

Add vissza, kérlek, lelkem békességének örömét. Add, hogy
ne kelljen a boldogot és a gondtalant megjátszanom, hanem
valóban az legyek újra. Legyen szívem tiéd, legyen elég nekem
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a te kegyelmed és bûnbocsánatod, hadd nyugodhassam meg
benned.

Add, hogy Jézusom bocsánata minden másnál erõsebb legyen
bennem, és így tudjak megújulni, felszabadulni a benned és a
másokért való élet örömére.

Te, aki eddigi életemben mindent a javamra fordítottál, kér-
lek, most e szenvedésemet is fordítsd üdvösségemre. Emelj ki
a mélybõl. Tudom, te ezt megteheted. Áldott legyen érte szent
neved!

240 Taníts meg sírni!

Nem szeretem a nõi praktikákat. A csalafinta fondorlatokat. A
„kapjatok el, mindjárt elájulok” látványos összecsuklásokat. És
a sírást, ami kísérõje, helyettesítõje ezeknek. Sírni azért, hogy
elérjek valamit – lelki zsarolás. Nem szeretem az agressziót.

Nem szeretek sírni. A sírás a mély fájdalom, a tehetetlenség
megjelenítése. Olyankor úgy érzem, mintha meztelenül, kitá-
rulkozva állnék az emberek elõtt. Teljesen kiszolgáltatva a rész-
vétüknek, a kérdéseiknek. És ha már így felém fordította õket a
sajnálatuk, akkor úgy érzem, hogy illik korrekt választ adni, nem
mellébeszélni. Nem szeretem, ha az emberek miattam szomo-
rodnak el.

Az elmúlt év nagyon nehéz volt számomra. Az élet végsõ pil-
lanatából hozták vissza az édesanyámat. Közeli hozzátarto-
zóm halt meg alig nagykorúvá válva. Pár nap múlva óvodás ta-
nítványomról kapcsolták le a lélegeztetõgépet. Nem lehetett
tovább életben tartani. Egy hétre rá újszülött tengerimalaca-
ink pusztultak el. Kislányom ült a földön, és zokogott és sírt és
zokogott. Ismerõseim szemébe rögtön könny szökött, ha szó-
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ba kerültek a történtek. Én pedig ott álltam gombóccal a tor-
komban, mázsás mellkasommal, légüres térrel a gyomorszáj
tájékán. De könny nem jött. Irigyeltem õket. Kisírják a fájdal-
mukat. Úton-útfélen, ha kell, naponta százszor is. Majd szé-
pen lassan elmúlik, begyógyul. Nekem pedig azóta is fáj és
szúr, és nincs enyhülés. Lehet, hogy az elõítéleteim fogságába
estem? A rosszul értelmezett „lelki tartásom” hálójában ver-
gõdöm?

Taníts meg sírni, Istenem! Szabadítsd fel a gátlásaimat, vedd
le rólam az önfegyelmezés béklyóját, és segíts, hogy a sírás szá-
momra is gyógyító eszköz lehessen. Ámen.

241 Adj irányt!

Életünk vándorút. Van eleje és van vége. Rajtunk múlik, hogy
életünk céltalan kóborlás, a végleg eltévedtek csavargása vagy
céltudatos igyekezet, a bizonyságot ismerõk derûs menetelése.

Az induláskor még sok utat választhatunk. Akkor még sok az
útelágazás, keresztezõdés. Már itt is vannak zsákutcák, vakvá-
gányok. Választhatunk napos domboldalon kanyargó, pacsir-
taszós, kényelmes ösvényt, õserdõbe vivõ úttalan utakat, sza-
kadékok peremén lavírozást követelõ csapásokat, széles gyors-
forgalmi utakat, amelyeken ezrek rohannak az úgyis elénk jövõ
holnapba, teherhordó kulik véres verejtékkel taposott hegyi ös-
vényeit, vagy ugyanazon a hegyen a sportteljesítményre éhes
hegymászók szenvedéllyel és dacos verejtékkel meghódított,
„ember nem járta” ösvényeit.

Az elindulás után azonban észrevesszük, hogy egyre kevesebb
az útelágazás, egyre ritkább a „lehajtósáv”: az út, amelyet vá-
lasztottunk, sorsunkká válik. A gyorsforgalmi aszfaltutakról
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nemigen tudunk keskeny, napos ösvényekre letérni, a teherhor-
dó kulikból már nemigen lesz sportteljesítményre éhes hegy-
mászó, még ha ugyanarra a hegyre is hullik verejtékük.

Hogy jó irányt válasszunk: létkérdés. Mert létkérdés, hogy
örömteli-e a vándorlás, és létkérdés, hogy lesz-e boldogító meg-
érkezés! Azért indított el egy felsõbb hatalom erre a vándorút-
ra, hogy élvezzük a vándorlást, és elérkezzünk a célhoz.

Isten különös csodája, embert szeretõ kegyelme, hogy a rossz
úton haladók, magukat nyögve vonszolók, a célt szem elõl vesz-
tettek kapnak újabb és újabb lehetõséget az irányváltoztatás-
ra. De ehhez tudni kell, hogy rossz úton, rossz irányba haladsz!
Vedd észre Isten figyelmeztetését: nem az általam számodra
kijelölt utat választottad! Istennek ahhoz is joga van, hogy ezt
mondja: eddig jó úton haladtál ugyan, de most indulj másfelé,
mert tervem van veled!

Szükségünk van visszajelzésekre, hogy jó úton haladunk-e.
Ilyen visszajelzés, ha örömöt szerez, amit teszek, ha másoknak
haszna van belõlem, ha megelégedettség tölt el, ha szerencsés-
nek tûnõ véletlenek segítik a haladást, ha utólag visszatekint-
ve az ige fényében is elõbbre vitt az utam.

Vándorutunk során elérkezhetünk olyan pontra, amikor úgy
érezzük, az út nem visz tovább. Már nincs fejlõdés az életünk-
ben, nem vagyunk hasznára másoknak, örömtelenné váltak nap-
jaink. Ilyenkor imádkozz Istenhez:

Istenem, adj irányt! Köszönöm, hogy eddig vezettél, vissza-
jelzéseiddel bizonyságot adtál arról, hogy jó úton haladok. Most
úgy érzem, magamtól nem tudom, merre tovább. Jöjj, mutass
irányt!
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És Isten a mindennapok csodájában neked – más talán észre
sem fogja venni – irányt fog mutatni, megadva a továbbhala-
dás lehetõségét. Ehhez azonban imát, a vele való beszédet és a
ráfigyelést nem takaríthatod meg.

242 Mindkét út jónak tûnik

Egyik sem tûnik keskenyebbnek, sem szélesebbnek. Nem csá-
bítóbb az egyik és nem vészjósló a másik, Uram. Nem modern
az egyik, nem ósdi a másik. Nem ismerõs ez és nem szokatlan
az. Mindkettõ bármilyen lehet még, akárhová vezethet. Sze-
retnék jól választani, hogy késõbb ne kelljen bánkódnom. Gaz-
dag tapasztalatommal jól megmagyarázhatnám, hogy a nem
jó miért jó, de most szeretnék jól dönteni. Eleget magyaráz-
kodtam, meguntam már. Segítségedre várok, Uram. Eddig is
vezettél, ... hogy is történt? Nem vagyok biztos abban, hogy
mindig a jót választottam, hogy le tudtam gyõzni azokat a tu-
lajdonságaimat, amelyeket én magam is rossznak tartok, és egé-
szen biztos, hogy ha bölcsebb vagyok, sokszor másképpen dön-
tök. Most viszont megint csak nekem kell döntenem, a múlt jó
és rossz választásaival a hátam mögött. Változnak a helyzetek,
maradandónak látszik a döntés. De ha ezek és magam mögött
nem tudhatnálak ott, vajon tényleg a mostani én lehetnék-e
én? És vajon tényleg hozzád szaladnék-e most segítségért? Te
vagy egyedül maradandó, és ha erre gondolok, azt keresem, vajon
melyik út tetszene jobban neked? Köszönöm, hogy szabadon
engedsz most választanom.
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243 Döntés elõtt, válaszúton

Reménykedem benned, Uram, mert te ígéreted szerint megsegítesz
engem. (Péld 20,22 nyomán)
Kiüresített szívvel állok meg elõtted, Istenem, leteszem eléd éle-
tem terhét. Tovább már nem cipelhetem, hordozd helyettem.

Te látod tépelõdésem, tanácstalanságom. Véget ért eddigi
magabiztosságom. Nem is értem, miként jutottam idáig, de
utolsó reményem, menedékem te vagy, Istenem.

Te vagy hatalmas alkotója e világnak, amelyben élünk. A te
akaratod, teremtõ szándékod parányi porszeme kiált most hoz-
zád. Hallgasd meg könyörgésem hangját!

Te látod, szívek vizsgálója, eddigi életutamat, ismered tet-
teim, döntéseim hátterét. Te, Alkotóm, jobban ismersz engem,
mint én önmagamat, ezért légy most vezérlõ csillagom, az utat
jelzõ világossága életemnek. Szabadíts ki önmagam rabságá-
ból, tégy engem szabaddá a jó cselekvésére.

Most még nem látom döntéseim következményeit, ezért van
bennem ez a nagyfokú tanácstalanság.

Jézus, te, aki példája voltál az engedelmességnek, jöjj segít-
ségemre.

Jézus, akit csodálatos tanácsosként ismernek a népek, és aki-
hez rossz döntés nem fûzõdik, te légy az én vezetõm. Engedd,
hogy most, amikor életem nagy útkeresztezõdésénél elindulok,
lábam téged követve a helyes irányba lépjen.

Köszönöm, hogy meghallgattál! Már nem inog a térdem, sza-
baddá tettél önmagamtól. Támogató jelenléted áldását máris
érzem.

Szabadító Krisztusom, legyen tiéd a dicsõség és a hála most
és mindörökké. Ámen.
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244 Környezetvédelem

Urunk, te tégy õszintén alázatossá és szorgalmas kutatóvá, ami-
kor a természet valóságáról, meghökkentõ nagyszerûségérõl
gondolkozom, vizsgálódom. Hiszen nemcsak „a csillagos
ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem” tölt el csodálattal,
kutatási kedvvel, de éppen úgy mikrovilágod, a mikroelektro-
nika jelene, távlata, a természet és a társadalom kérdései és az
ember élete. Te ajándékozz meg vizsgálódás közben a veled való
kapcsolattal.

A nukleáris háború veszélyének jelentõs csökkenése ellenére
tudom, a sugárveszély folyamatos elhárítása létkérdés világszer-
te. Mentsd meg hazánkat a nukleáris fertõzéstõl. Könyörgünk,
hogy az elõttünk levõ társadalmi fejlõdést csak arányosan kis
környezeti károsodás kísérje. A környezetvédelem részleteit –
a helyes szennyvízkezelést, a légszennyezés csökkenését, a ve-
szélyes hulladék elhelyezését, a hulladék újrahasznosítását, a
zöldvédelmet – te tedd imádságaink kérdéseivé. Te vezess le-
leményes, jó megoldásokra.

Míg itt élhetjük veled – idõnkénti szenvedéseink mellett is
– a természet nagyszerûségeit, hadd készüljünk – Krisztusban
reménykedve – a szemtõl szemben való találkozásra veled. Tit-
kaidra is szomjazunk! Urunk, irgalmazz nekünk!

245 Katasztrófa történt

Irgalmas Istenem, szörnyûség történt, kizúdult a természet pok-
la, és szedi áldozatait. Szívszorító. Amikor ilyesmi valahol
messze történt, nem rendített meg ennyire, de így, hogy köze-
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lebb, szinte bombaként robbantak a természeti erõk, félelme-
tesen örvénylenek gondolataim-érzéseim. Megpróbálok eszmél-
ni.

Igen, mi vagyunk a bukott Ádám és Éva, egyéni és közösségi
természetünk is bukott, mindenestül kegyelemre szorulunk.
Szüntelen szorongat „természetes”’ önösségünk, a magunk sze-
relme: életünk-lelkületünk átbillenhet rendeltetésünk ellenté-
tébe, és kitör a privát vagy kollektív vulkán. Amikor a bõrünkön
kívüli természet rettentése rémít, csak az világlik ki, hogy a külsõ
természet sem különb. Könyörgünk: Jézus Krisztusért, aki maga
a béke, formálj át minket, és hozd el az új eget és új földet, külsõ-
belsõ természetünk végsõ megváltását.

246 Szeretet

Lángokban áll a világ, Uram.
Tétován bolyongó emberek keresik a boldogságot:
az élet értelmét és azt a szeretetet, amely befogadná õket.
És közben lángba borítják a világot.
A te világodat.

Lángokban áll a világ, Uram.
Lángokban állnak a szemek:
sóvárogva keresik a tökéletest, amely betölthetné õket.
Lángokban állnak a szívek:
szenvedély és harag izzítja,
féltõ szeretet és féltékenység szaggatja õket.
Nem jön megnyugvás, csak mardosó hiány.
A te hiányod.
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Lángokban áll a világ, Uram.
Vöröslõn izzanak a nyelvek.
Gyûlölnek, bántanak, széttépnek.
Keserûen sziszegik szerteszét az ember magányát.
Segítségért kiáltanak, Uram.
A te segítségedért.

Lángokban áll a világ, Uram.
Vágyak lobbantották lángra:
A szeretet, a teljesség és a tökéletesség utáni vágy.
A szentség és tisztaság utáni vágy.
Nem tudok szabadulni ezektõl, Uram.
Nem akarom kioltani magamban a lángokat.
A te lángjaidat.

Lángokban áll a világ, Uram.
Az én világom.
Lángokban áll a szemem világa:
lesi a te pillantásodat.
Lángokban áll a szívem:
reszketve szeretne szeretni.
Lángokban áll a nyelvem:
bárcsak levetné béklyóit,
és szeretetet suttogna mindenütt!
A te szeretetedet.

Lángokban áll a világ, Uram.
A szeretet utáni vágy lángjaiban.
Te lobbantottad lángra.
Ne hagyd, hogy kialudjon ez a tûz.
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247 Mozgássérült imája

Uram! Kicsattanó egészségrõl álmodoztam, hogy táncolva di-
csõítselek téged. Te bénasággal, tolókocsihoz kötöttséggel „aján-
dékoztál meg”, hogy ágyhoz, elektromos kerekesszékhez lán-
colva, mások segítségére utalva tanulgassam naponta elfogad-
ni áldásaidat.

Nincs más eszközöm, csak a mosolyom, az összekulcsolt, vé-
kony kezem és a naponta tõled kapott türelem és szelídség.

Úr Jézus! Te és a családom tudjátok csupán, hogy balett-tán-
cos szerettem volna lenni, te úgy határoztál, hogy életemben
egyetlen lépést se tegyek. Amíg testvéreim bújócskáztak, ker-
getõztek, én csak lélekben futkároztam velük. Amikor apu és a
három testvérem a Gébárti-tó jegén száguldoztak, anyu velem
repült, a tolókocsim volt a korcsolyám. Sokszor megbámulnak
az utcán. Naponta többen kérdezik:

– Anyu, ennek a kislánynak nincs lába?
Irulnak-pirulnak, hebegnek-habognak, leintik a kicsiket. Tu-

dom, huncut vagyok, de csak mosolygok zavarukon. Nem me-
rik megmondani az igazat. Ilyenkor én magam elmesélem a gyer-
kõcöknek:

– Nézzétek, van lábam, csak vékony a sorvadás miatt.
Izomsorvadás. Kegyetlen prognózis. Jó, hogy a szüleim soha

nem hazudtak nekem, soha nem beszéltek mellé. Azt mondták
az orvosok, hogy egyéves koromban meghalok. Talán ezért van
az, hogy én mindennek tudok örülni. A napfénynek, az új nap-
nak, a családomnak, a templomnak, a barátaimnak, Berta ku-
tyusnak (alaszkai malamut), a Bárka-táboroknak, a színházba
járásnak, a nyári tengerparti és hegyvidéki nyaralásnak, a finn-
országi útnak, a somogybabodi roncsderbinek (ahova apuval
kettesben járunk), az angoltanulásnak. Legjobban mégis az irá-
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nyítós kocsimnak örülök, amit két évvel ezelõtt kaptam, ami-
kor az 5 hetes intenzív kezelés után meggyógyultam. Végre nem
szorulok senkire, önállóan közlekedhetek a városban.

Kár, hogy a szüleim a vasárnapot nem tölthetik velünk, mert
lelkészek, és rohannak egyik szórványból a másikba. Kitaláltam,
ha már testben nem lehetnek velem, én lélekben odalopako-
dom melléjük. Imádkozom értük. Mikor elindulnak, utánuk
kiáltok a tolókocsimból:

 – Nem lehet baj, sikerülni fog a prédikáció, mert én imád-
kozom értetek.

Az angol annyi örömöt okoz! Egy hívõ református néni, aki
Pozsonyból települt át gordonkamûvész lányával, felajánlotta,
hogy ingyen tanít. Minden órára készít nekem egy angol tár-
sasjátékot, megosztja velem meditációit, fordításait, verseit.
(Tök jó fej.)

Úgy szeretek levelet kapni! Több mint 20 igaz barátom van,
õket többnyire egyházi táborokban ismertem meg, néhányan
Mevisz bárkás sorstársaim. Anyu néha duzzog, ha összetorlód-
nak a levelek, és egy napon nyolcat is gépbe diktálok neki. Sze-
rinte habzsolom az életet. Nem értheti, nekem nagyon rövid
az idõm, gyorsan és sokat kell szeretnem.

1998. március 3., este
Uram! Ma ünnepeltünk Péterrel, az ikertestvéremmel a 18. szü-
letésnapunkat. 18 szál vörös rózsát kaptam. Gyönyörûre sike-
rült a torta a 18 szál gyertyával! Vajon a 19-et még a földön ün-
neplem? Vagy már veled a mennyországban?
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1998. október 29.
Uram! Megint kórházban fekszem. Nem kapok levegõt. Állan-
dóan folyik az oxigén, néha a maszkot is fel kell tennem. Anyu-
ci naponta órákig velem van, lefürdet, sokat beszélgetünk. Ma
azt mondtam neki: „Anyuci, te olyan jó vagy hozzám! Szeret-
lek!” Nem szeretek hízelegni, „púderozni”, de ez most ki-
buggyant belõlem. Nagyon apás vagyok, de õ örökké temet, ezen
a héten már negyedszer. Csak este tud bejönni. Úgy várom az
estét. Apuval mindenrõl lehet beszélni. A halálról is. Anyu min-
dig sír.

Ma bejött hozzám Edit, fõiskolai tanár barátom. Tavaly õ
nyerte a nemzetközi Bécs–Budapest maratont. Hívõ, szerény
lány. Hozzám jött tanácsért, induljon-e sérülten, akupunktú-
rás tûkkel, injekciókkal. Azt feleltem, hogy ha elég erõt érez, in-
duljon, nem a gyõzelem a fontos, hanem az, hogy kitartóan
fussunk. Mosolygott ezen a szón. Én lelki futásra értettem. A
tolókocsimra nézett és egyre elfogyó testemre, és azt felelte:
„Érted futok. A te gyógyulásodért futok.” (Edit katolikus lány.)

Második lett súlyos gerincpanaszai ellenére. Tûkkel a fülé-
ben futott, de nem adta fel. A hívõ embernek nem szabad so-
hasem feladni a küzdelmet!

Nyár óta, mikor Finnországban leállt egy pillanatra a szívem,
tudom, hogy hamarosan meghalok. Nõvéremmel lámpafény-
nél tudtam csak elaludni, mert nagyon féltem. Hajnalokig be-
szélgettünk, meditációkat fordított nekem, Bibliát olvastunk
és imádkoztunk.

Készülök a nagy útra. Már csak egyetlen álmom van, hogy
Mevisz bárkás barátomat, a teológust viszontlássam. Novem-
ber 1-jén szupplikál nálunk. Kiengedtek a kórházból. Szeretném
megmutatni a gyönyörû várost, de már nincs erõm. Talán már
meghallgatni sem tudom.
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1998. november 1.
Az egész éjszakát végigbeszélgettük apuval. A templomban, a
szószék alatt szeretnék nyugodni, de tudom, a törvények csak
lelkészeknek engedik. Apu megígérte, ha õ meghal, vele együtt
én is átkerülök a templomba.

Leteszem ezt a gyarló, sorvadt testemet, mint egy ruhát a
székre, és megyek hozzád, Uram, az örök boldogság felé.

Tudom, Uram, miért születtem erre a világra. Azért, hogy a
te szeretetedet árasszam, ontsam mindenki felé. Fényemmel,
amely belõled árad, mosolyommal prédikáljak. Nemcsak szü-
leim, de én is szolgád lehettem. Köszönöm az életet!

(Krisztike 1998. november 1-jén, 10 órakor harangszóra,
csendben elaludt. Már nem hallgathatta meg a teológust. Fé-
lelmetes és megrázó textus volt aznap: a kapernaumi százados
szolgája haldoklik…)





Gyónás – úrvacsoraXI.
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248 Gyónó imádság

Hatalmas Istenem! Hozzád kiáltok, hiszen egyedül nálad van a
bûnbocsánat hatalma. Egyedül téged kereshetlek most imád-
ságommal. Bajban vagyok – mert bûnben vagyok. Csak te se-
gíthetsz rajtam, hiszen mindig mindenben egyedül ellened vét-
keztem. Lelkem mélységébõl kiáltok hozzád, nemcsak gon-
dolataim, de egész bensõm vágyakozik utánad. Tudom, nem
csupán apró vétkek, szalonbûnöcskék terhelnek, az a bûnöm,
hogy ellenséged vagyok, akaratoddal és szándékoddal szemben
állok, hitetlenkedem, amikor nem csak benned bízom teljes
szívvel, szeretetlen vagyok, amikor önmagamat másoknál job-
ban szeretem. Halottam, hogy te ellenségedet is szereted, eb-
ben bizakodom.

Szeretõ Atyám! A hitetlenség és szeretetlenség mélységébõl
kiáltok hozzád. Emberek elõtt nem szívesen nyílok meg, egye-
dül te ismersz, mégis szeretsz, tied vagyok. Bûnöm ellenére is
gyermeked maradtam.

Türelmes Istenem! Sokat ajándékoztál nekem, keveset vi-
szonoztam. Sokszor szóltál hozzám, ritkán kaptál visszhangot
tõlem. Ugye mégis hallod hangomat, mégis meg tudsz bocsá-
tani?

Hiszek Uram, légy segítségül hitetlenségemben, szeretetlen-
ségemben! Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg! Ámen.
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249 Könyörülj rajtam!

Megszólítottál, Istenem, de nem hallgattam rád.
Útnak indítottál,
de állva maradtam.
Azt kérted, forduljak vissza,
de a magam útját jártam.
Azt mondtad, rád bízhatom magam,
de csak önmagamban hittem.
Könyörülj rajtam!

Megérintettél, Istenem,
de én elhúzódtam tõled.
Nevemen szólítottál,
de én nem válaszoltam.
Társakat akartál mellém adni,
de én elszakadtam tõlük.
Azt mondtad, te vagy az út,
de én nem indultam el rajtad.
Könyörülj rajtam!

Próbára tettél, Istenem,
de ijedtemben sem menekültem hozzád.
Kínok kötelékével vettél körül,
de megbéklyózva is dacoltam veled.
Betegségekkel figyelmeztettél,
de nem törõdtem a jelzésekkel.
Azt mondtad, nincs már sok idõm,
de én nem szálltam magamba.
Könyörülj rajtam!
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Türelmes voltál, Istenem,
és egyszer csak megadtam magam.
 Csendben megálltál mellettem,
és nekem sem kellett szólnom.
Jóságodat mint subát rám terítetted,
 és nem vacogtam többé.
Azt mondtad: fiam, szeretlek,
és ekkor felfogtam végre:
Megkönyörültél rajtam.

250 Elrontott kapcsolatok

Istenünk, a fejünk és a szívünk tele van megoldatlan kérdések-
kel, problémákkal. Életünkben annyi a rövidzárlat! Jól tudod,
mikor hallgatunk, pedig szólnunk kellene, jól látod, mikor hú-
zódunk vissza, pedig ki kellene állnunk. Sok emberi kapcsolat-
nak okozunk kárt. Szomorúan valljuk meg mindezt elõtted, és
kérjük segítõ, gyógyító bocsánatodat.

251 Erõm határához értem…

Uram, erõm fogytán, nem mennek a dolgaim, sokszor már az
indulás is nehezemre esik. Irigylem azokat, akik erõtõl duzzad-
va, lendületesen vesznek minden akadályt. Honnan van erejük?
Úgy érzem, nemcsak testi erõre van szükségem, hanem sokkal
inkább lelki erõre. Hiába határozom el, hogy mától minden más-
képpen lesz, nincs mit összeszednem. Uram, nem tudom beál-
lítani magamat reggelente, hogy friss, derûs, erõteljes legyek. A
tükörbe nézek, és nem csaphatom be magamat. Már többször
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hallottam igédet, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul,
sõt szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem fáradnak el.
Uram, ez rám nem igaz. Hiszen te is látod, hogy erõm határán
vagyok. Kétségek között. Fáradtan, sokszor reménytelenül.
Olyan jó lenne tapasztalni, hogy megújul erõm. Te azt mon-
dod, hogy bízzak benned. Uram, most végre bevallom neked,
hogy nem bízom benned. Emlegetem nagy nevedet, de nem
ismerem hatalmadat, megújító, megerõsítõ munkádat. Keresz-
ténynek mondom magamat, de nem követlek téged. Erõs Is-
tennek mond téged az ige, de én eddig ezt sem vettem komo-
lyan. Uram, hozzád kiáltok, könyörülj rajtam. Ilyen vagyok, de
nem akarok ilyen maradni. A te erõddel akarok erõs lenni, ben-
ned bízva akarok élni, rád akarom bízni magamat életemben,
halálomban. Te, aki meghaltál értem, igazíts meg engem, és
taníts járni az engedelmesség útján. Uram, rád van szükségem.
Fogadj el és formálj engem. Köszönöm, hogy mindezt elmond-
hattam neked. Szólj, Uram, szavadra vágyom. Ha szólsz hoz-
zám, már nem vagyok egyedül.

252 Bárcsak jóvátehetném

Irgalmas Jézusom! Szeretnék újra gyermek lenni, és újrakezde-
ni az életemet. Annyi mindent elrontottam, olyan sok fájdal-
mat okoztam másoknak és saját magamnak.

Vétkeztem szüleim ellen, akik pedig szeretettel és odaadás-
sal neveltek. Sokszor nem voltam õszinte hozzájuk, hogy ne
tudjanak megróni hibáim miatt.

Baráti kapcsolataimban csak a magam hasznát lestem, és
nem vettem figyelembe, hogy a másiknak mire van szüksége.



313

Önzésem megmérgezte a párommal való kapcsolatomat, és
zûrzavarossá tette családi életemet.

Már magam sem tudok eligazodni érzelmeimen. Bûnös gon-
dolatok gyötörnek.

Munkámban a kezdeti lelkesedés után hamar erõt vett raj-
tam a lustaság és a felületesség. Ezzel sokszor kárt okoztam.

Anyagias lettem. Leértékelõdött elõttem mindaz, Uram,
amit te kínálsz nekem, és csábítóan értékes lett, amit a világ
kínál.

Csak a mának élek, mert nincsen reménységem.
Bárcsak jóvátehetném, amit elhibáztam, bárcsak újrakezd-

hetném! De ismerve a szívem csalárdságát, félek, hogy újra csak
ezt az utat járnám… Nem bízom már magamban… Téged
hívlak segítségül, irgalmas Jézusom! Benned bízom! Te azért
haltál meg a Golgotán, mert tudtad, hogy én ilyen vagyok. Én
nem tehetem jóvá, amit elrontottam, de te ott mindent jóvá-
tettél. Szeretném ezt hinni, teljes szívembõl, és a múltat vég-
leg rád bízni.

Kérlek, ajándékozz meg bûneim bocsánatának a bizonyos-
ságával! Újítsd meg reménységemet! Ne csak kudarcaimat lás-
sam, hanem hûségedet is, amellyel mindvégig velem voltál, ke-
resztségem óta. Tudom, hogy hallod imádságomat, és segítesz
nekem a jövõ felé fordulni. Te ott jársz mindig elõttem. Veled
akarok járni én is. Add kegyelmedet az induláshoz, és segíts,
hogy ne veszítselek szem elõl soha!



314

253 Rosszak a kilátásaink

Bûnnek, sötétségnek és halálnak karjaiból kiáltunk hozzád, szent
és igaz Isten!

Ha van hatalmad, mutasd meg rajtunk, és ments ki minket
e fojtogató ölelésbõl.

Ismersz minket, és jól látod, hogy magunknak sincs kedvünkre
ez a szörnyû fogság, bármennyire is ragaszkodunk hozzá.

Szabadíts meg azért minket a gonosztól. Ki szabadíthatna
meg, ha nem te, hatalmas Úr?

Ébressz álmainkból, ha nem látnánk bûneinket, sõt örömün-
ket lelnénk bennük. Ne engedj halálba veszni.

Adj nekünk erõs elhatározást és gyors cselekvést. Most, most
mindjárt szabadíts meg a rajtunk ülõ átoktól, amíg nem késõ.
Hadd távozzunk megtisztultan szent hajlékodból. Engedd,
hogy odatérdeljünk szent kényszerbõl oltárodhoz, és a bocsá-
nat erejével kezdhessünk új életet.

Mindnyájunkat segíts meg, mert mindnyájunknak van mi-
bõl megtérnie, mit levetkeznie. Add, hogy egymásnak ebben
segítségére is legyünk, ne hunyjunk szemet egymás hitetlensé-
ge és szeretetlen élete felett.

Különösen is ne engedd, hogy a gyülekezetben legyenek ilye-
nek, mert akkor jogosan vet meg minket a világ.

Adj ébredést gyülekezetünknek, hogy ne hangozzék el annyi
szó hiába és haszontalanul.

Adj ébredést egyházunknak, hogy példa lehessen az embe-
rek elõtt.

Adj ébredést népünknek, hogy hozzád forduljon.
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Adj térítõket, ébresztõket, apostoli lelkeket, akik elvégzik
munkádat közöttünk.

A Krisztusért kérünk, vezess minket a te világosságodban,
nappalodban. Ámen.

254 Békekötés és sebkötözés

Uram, egy pillanat elég ahhoz, hogy súlyos sebeket ejtsek má-
sokon. Egy meggondolatlanul kiejtett, éles szóval nyolc napon
túl gyógyuló sérüléseket okozok…

Mennyivel nehezebb békejobbot nyújtani egymásnak, be-
kötözni a sebeket, melyek lassan gyógyulnak. Hányszor nincsen
türelmem az újbóli és újbóli átkötözéshez! Nem gyõzöm ki-
várni a teljes gyógyulást. Sokszor újra feltépem az éppen csak
hegedõ sebeket, és ezzel még nagyobb fájdalmat okozok.

Uram, a te értünk kapott sebeidet senki sem kötözte be, de
te a kereszten is mások nyomorának enyhítésével foglalkoztál.
Még gyilkosaidért is könyörögtél, és feltámadásod után sem a
megtorlás, a bosszú vezérelt, hanem megbocsátó szeretettel te
kerested meg hûtlen tanítványaidat. Kérlek, találj meg engem
is gyógyító, újjáteremtõ szereteteddel!

Adj erõt, hogy ne mástól várjam a közeledést, hanem én te-
gyem meg az elsõ lépést.

Egy hidat felrobbantani csupán pillanatok mûve, újra felépí-
teni fáradságos, hosszú munka. Ajándékozz meg türelmes sze-
retettel, hogy legyen idõm, kitartásom helyrehozni, orvosolni
mindazt, amit akár én, akár mások tettek tönkre körülöttem.
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255 Szívem rád vár, Uram

Uram, várlak.
Várlak, Uram, de aggódom is, mert nem ismerlek,
és sokat csalódtam már.
Várlak, Uram, mert magányos vagyok, de félek is,
nehogy veled még messzebb kerüljek az emberektõl.
Várlak, Uram, mert hiányzik az ünnep az életembõl,
de rettegve gondolok az ünnep elmúlásának fájdalmára.
Várlak, Uram, mert rám nehezedtek a bûneim, de félek,
hogy tisztaságod mellett még nagyobb lesz a bûntudatom.
Várlak, Uram, mert fáradt vagyok, de félek is,
hogy még több szolgálattal bízol meg.
Várlak, Uram, mert céltalan az életem, és nem tudom,
hogy te adsz-e igazi célt nekem.
Várlak, Uram, mert üres a szívem, de nem tudom,
hogy te töltöd-e be igazán.
Uram, mégis téged várlak!
Te adj nyugtalan szívemnek békességet.
Te légy testvérem, s akkor sok testvérem lesz.
Te adj ünnepet, amely nem múlik el.
Jöjj tisztaságoddal, és tisztítsd meg szívem.
Adj szolgálatra kész szívet, hogy mindenkiben téged lássalak.
Add az örök célt a szívembe, hogy a földi célokat is
neked köszönjem meg.
Te töltsd be szívemet, s akkor boldog leszek.
Jöjj, Uram, várlak!
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256 Nem jut el hozzám bocsánatod

Uram, azt tanultam, hogy éljek minél többször az úrvacsorá-
val, mert ha te meghívsz asztalodhoz, nagy bátorság azt visz-
szautasítani. Ma is vettem úrvacsorát, de már egy idõ óta nem
érzek semmit ilyenkor. Próbálom átérezni, mekkora ajándék ez
számomra tõled, de nem megy.

Egyrészt bûneim súlyát nem érzem. Hiszen az elõzõ hét óta
alig tettem valami rosszat, azt is megbántam már aznap este.

Másrészt nem érzem a közösség élményét sem. Nem élem
át, milyen jó együtt lenni veled és egyházaddal, hiszen tagjait
alig-alig ismerem.

Harmadrészt – amit mondunk egyik imádságunkban – „örök
országod ízét” sem ízlelem. Csak ott vagyok.

Lehet, hogy ritkábban kellene jönnöm? Csak akkor, amikor
hiányzik? De félek, soha nem érzem majd a hiányát sem.

Uram, talán az a bûnöm, hogy érzéketlen vagyok… Add Lel-
kedet, hogy szívem érzõ hússzívvé legyen!

257 Úrvacsorai asztalközösség

Uram, te engem másokkal együtt asztalközösségbe hívtál.
Hányszor és hányszor indultam volna ebbe a közösségbe, de va-
lami visszatartott, megtorpantam, nem volt erõm lépni, moz-
dulni.

Most itt vagyok mégis elõtted, fáradtan, csüggedten, erõtle-
nül.

Magammal hoztam minden gondomat, terhemet, gyötrõ
kérdéseimet, nyugtalanságomat, apróbb-nagyobb örömeimet.
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Te ismered az életemet megbénító sok „miért”-et. Tudod, mi-
lyen nehezemre esik a mindennapok zûrzavarából kitalálni.

Kérlek, vedd el rossz hangulatomat, és adj vidámságot, hi-
szen veled találkozhatom. Tégy szabaddá szorongásomtól, fé-
lelmeimtõl. Adj bátorságot az élethez, a megvívandó küzdel-
mekhez. Add, hogy ne tartsak bajoktól, emberektõl.

Sokszor olyan árvának érzem magam! Kérlek, ültess le most
magad mellé. Áldd meg a kenyeret és a bort, asztalod drága
ajándékát. Bennük te magad jössz hozzám, hogy felüdítsd
lelkemet.

Ajándékozz meg ígéreted szerint önmagaddal, és adj elém
új utat bûnbocsánatod által. Ámen.

258 Úrvacsoravétel betegség idején

Jézus Krisztus, megváltó Uram! Az imént vettem szent vacso-
rádat. Idehaza, otthonomban. Hiányzott a díszes oltár. Az vi-
gasztal, hogy te is egyszerû asztalnál osztottad ki tanítványa-
idnak a kenyeret, a bort. Hiányzott a gyülekezet is, de velem
együtt vették a családtagok.

Betegség zár szobába. Volt idõm készülni a vágyott alkalom-
ra, most mégis inkább utólag gondolkozom a gyónó imádságon,
a megáldott kenyér és bor magamhoz vételén és a bûnbocsá-
nat örömén. Mindenben mindig megelõztél. Mielõtt szólhat-
tam volna, te már szóltál hozzám, és megajándékoztál. Elõbb
szerettél, mielõtt szerethettelek.

Ilyenkor egész életem is eszembe jut. Sok esztendõt kaptam
teremtõ kezedbõl. Önkéntelenül ajkamra veszem a zsoltáros
könyörgését: taníts úgy számlálni napjaimat, hogy bölcs szív-
hez jussak.
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Taníts, segíts, mert szükségem van rá. Magamtól nem vagyok
képes jól kihasználni hátralévõ napjaimat. A te bölcsességed
kell hozzá. Csak úgy lelem meg mindennapos gondjaimban, fáj-
dalmaimban a helyes megoldást. Tekintetemet keresztedre kell
vetnem, hogy ott kivívott gyõzelmed erõt adjon. Erõt a meg-
fáradt testnek, erõt a csüggedõ léleknek, erõt a maradék szolgá-
latra, ami még rám várhat. És reménységet, meg nem feledkez-
ve a hálaadásról, amellyel még a legnehezebb óráimban is tar-
tozom neked, megváltó Uram!

Szent tested, véred vétele után fogadd el hálaadó imádságo-
mat!



IstentiszteletXII.
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259 Sokan élnek körülöttem

Mindenható Istenünk,
Hálát adunk neked azokért az erõkért,
amelyek Fiad, Jézus Krisztus nevében,
a Szentlélek által elõtörnek a világban:
a megértés, a békesség, a szeretet erõiért.
Ezen a napon külön is könyörgünk a keresõkért és a tévelygõ-
kért,
hogy megtalálják hozzád az utat.
Könyörgünk a kicsinyhitûekért, a mélyponton levõkért,
hogy önmagukat is megtalálják.
Könyörgünk a szorongókért és a céltalanokért,
hogy felismerjék, mi életük értelme.
Könyörgünk a szenvedélyek rabjaiért,
hogy meg tudják zabolázni testüket, vágyaikat.
Könyörgünk a tanulni vágyókért,
hogy növekedjenek az értelemben, és megtapasztalják
a szív erejét.
Könyörgünk a benned hívõkért, hogy nevedben mindenért há-
lát adjanak.
Urunk, kezedbe ajánljuk mindannyiunkat.
Hadd tudjuk meg újra és újra,
hogy te vagy az Isten, az emberek õrizõje, néped Jó Pásztora.
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260 Szentlélekért

Úr Krisztus, aki halált szenvedtél, de feltámadtál és élsz, add
nekünk Szentlelkedet, hogy feltámadásodat megismerve min-
denekelõtt a te országodat és igazságodat keressük, hogy éle-
ted láthatóvá legyen halandó testünkben. Ámen.

261 Istentisztelet elõtt

Szeretõ Édesatyánk!
Te adod nekünk ajándékba az éveket, napokat és órákat.
Oly sok idõt adtál eddig is!
Kérünk, adj a múló idõben lelki békességet.
Ebben az órában is ezt kérjük tõled.
Add, hogy itt találkozzunk veled!
Szabadíts meg a gondoktól, félelmektõl, keserves, rossz emlé-
kektõl.
Szabadíts fel szavad meghallására! Ámen.

262 Istentisztelet elején

Irgalmas Isten!
Naponként feladatokat bízol ránk, de mi gyakran nem vesszük
észre azokat.

Mindennap emberekkel hozol össze bennünket, de mi sok-
szor nem értjük meg õket.



325

Újra meg újra megszólítasz, beszélni akarsz velünk, de mi
nem válaszolunk neked.

Kérünk, légy türelemmel hozzánk, és fogadj el minket ezen
az istentiszteleten! Ámen.

263 Prédikáció elõtt

Urunk, szólj bele az életünkbe világos szavaddal,
hiszen tele vagyunk megválaszolatlan kérdésekkel.
Annyi mindent kellene helyrehozni bennünk és körülöttünk!
Szólj érthetõen hozzánk, hogy fellélegezzünk bocsánatod és sze-
reteted friss levegõjében! Ámen.

264 Vasárnapi találkozás a gyülekezetben

Mindenható, örök Isten!
Mi ebben a nagyvárosban gyülekezet vagyunk, akiknek napon-
ként minden bûnt megbocsátasz.

A nagy forgalom, az utcai lárma, a sok széthúzás akadályoz
bennünket abban, hogy felismerjük: egy nagy család, összetar-
tozó testvérek vagyunk.

Kérünk, erõddel fûzz össze bennünket! Add, hogy vágyód-
junk ennek a helynek a csendje után.

Add, hogy itt visszataláljunk az igazi halláshoz.
Légy közöttünk, ahogyan megígérted, és Szentlelked által

munkálkodj bennünk. Ámen.
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265 Bibliaóra elõtt

Kedves Istenünk,
Fiad, Jézus Krisztus a te szavad, akivel odafordultál a világhoz
és hozzánk.

Élete és mondanivalója, halála és feltámadása arról a szere-
tetrõl beszél, amellyel keresel minket.

Hála neked ezért, és kérünk: add, hogy szoros kötõdésünk le-
gyen a Szentíráshoz, hogy kérdéseinkre feleletet találjunk ben-
ne és segítséget gondjaink között.

Feleletet, amely sürget a megbékélésre, az egyedül levõk meg-
segítésére, vigasztalásra, áldozatvállalásra, szeretetre, gyüle-
kezetünk építésére.

Kérünk, küldd el világosságodat és igazságodat, hogy azok
vezessenek minket! Ámen.

266 Észrevenni az erõforrásokat

Nehéz tudomásul vennünk, hogy gyenge emberek vagyunk.
Segíts, hogy ne meneküljünk hazugságokba, hiszen hozzád jö-
hetünk úgy, ahogyan vagyunk.

Hadd fedezzük fel, hogy erõforrások vannak körülöttünk, és
mindegyik mögött ott vagy te.

Add, hogy észrevegyük ezeket a csendes erõforrásokat!
Abban a reményben vagyunk itt és szólítunk meg téged, hogy

részt kapunk erõdbõl.
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267 Meghallgatást kérünk

Mennyei Atyánk! Áldunk téged, hogy örökkévaló vagy és örök-
kévaló a te szereteted. Belõled indul ki minden, és feléd tart.
Kérünk egyházadért, hogy mutasd meg népeden örökkévaló sze-
retetedet. Vezesd egységre már itt a földön. Bocsásd meg ne-
künk mindazt, amit azért követtünk el egymás ellen, mert arra
tekintettünk, ami ideig való, és Szentlelkeddel irányítsd tekin-
tetünket az örökkévalóra. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hall-
gass meg minket!

Gyülekezet: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Áldunk téged, hogy örökkévaló vagy és örökkévaló a te szerete-
ted. Könyörgünk a világért: a természetért és a népekért, azo-
kért, akiknek kezébe hatalmat adtál. Vezess minket egységre:
embert az emberrel, népet a néppel, embert a természettel, hogy
a javakat, amelyeket nekünk adtál, bölcsességed szerint tudjuk
használni, és azt a küldetést, amelyet nekünk szántál, értelme-
sen töltsük be. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg
minket!

Gyülekezet: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Áldunk téged, hogy örökkévaló vagy és örökkévaló a te szerete-
ted. Kezedre bízzuk szeretteinket. Add, hogy ebben az ideig
való világban is a te örömödbõl részesülhessünk, hogy a bûn
és a halál rontása ellenére is megállhassunk a hitben! Gyûjts
össze országodba minket, hogy együtt dicsérhessünk téged. Jé-
zus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket!

Gyülekezet: Kérünk téged, hallgass meg minket!
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268 Imádság Szentlélekért

Mennyei Atyánk! Ajándékozd meg népedet Lelkeddel, és igéd-
del fedd fel mindazt életében, ami nem méltó hozzád, hogy
teljes szívvel szolgálhasson neked! Könyörülj rajtunk!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Úr Jézus Krisztus! Áraszd ki Lelkedet, és gyûjtsd össze a neked
szentelteket a négy világtájról, hogy látható közösségben, egy
akarattal tanúskodjunk rólad! Könyörülj rajtunk!

Gyülekezet: Krisztus, irgalmazz!

Mindenható Isten! Szereteted tüzével égesd le rólunk bûneink
töviseit, hogy szabad lelkiismerettel, félelemtõl mentes öröm-
mel készülhessünk eléd! Könyörülj rajtunk!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki
veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik örökkön örökké.
Ámen.

269 Ökumenikus alkalom

Úr Jézus, dicsérünk téged, hogy eljöttél hozzánk. Add, hogy
mindenek meglássák dicsõséged fényét anyaszentegyházadon,
népeden.

Gyülekezet: Uram, irgalmazz nekünk!
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Isten egyszülött Fia! Benned a Szentlélek által Isten gyermeke-
ivé lettünk. Engedd meghallanunk gyógyító igédet, megízlel-
nünk békességedet!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz nekünk!

Jézus Krisztus, aki Lelked által egyházat gyûjtöttél magadnak
a földön, hívd össze a neked szentelteket a világ minden tájá-
ról egyházadba, és éreztesd meg a benned való közösség örö-
mét!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz nekünk!

270 Forrástól a tengerig

Uram, te életünk forrása vagy!
Könyörgök hozzád a gyermekekért. – Életpatakjukba mi, fel-
nõttek annyi szennyet hagyunk beleömleni! Érdeklõdõ tekin-
tetükkel annyi mindent végig kell nézniük, ami kárt tesz lelkük-
ben, ami félelmet ébreszt bennük, ami sebeket ejt formálódó
személyiségükön, aminek beszennyezõ hatását hordozniuk kell
egész életükben.

Uram, élõ víz forrása, tisztítsd meg életünket!
Könyörgök hozzád a fiatalokért. – Akiknek életfolyója egyre

gyorsabb lendülettel érkezik meg a nagy elágazásokhoz. Akik-
nek sokszor alig van idejük és módjuk, hogy mérlegeljenek a
választási lehetõségek között. Akik gyakran csak a szenvedé-
lyek és téveszmék holtágaiban döbbennek rá, hogy elvétették
az irányt.

Uram, élõ víz forrása, tartsd biztos mederben életünket!
Könyörgök hozzád mindannyiunkért. – Életfolyamunk sú-

lyos terhekkel megrakottan, olykor lassulva, máskor felgyorsul-
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va, egyre közelebb ér a torkolathoz. Segíts, hogy utunkat ne
szétszaggatott gátak és a pusztulás képei kísérjék, hanem tud-
junk erõnkkel használni. Hadd legyen életünk jóakaratod üdí-
tõ, frissítõ eszköze. Ne engedd felednünk a forrást: honnan
jövünk, és merre tart életünk.

Uram, élõ víz forrása, engedd megismernünk szereteted tenge-
rét! Ámen.

271 Könyörgés az oltár elõtt mindenkiért

Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk!
Eléd visszük hálaadásunkat és könyörgésünket. Köszönjük igé-
det, amellyel naponta tanácsolsz, vezetsz, bátorítasz. Köszön-
jük a mindennapjainkat, köszönjük a Krisztusban kapott ke-
gyelmet, az örök élet jó reményét.

Könyörgünk a világért, amely otthonunk. Kérünk, áldd meg
a jó szándékú emberi erõfeszítéseket. Add, hogy a föld megte-
remje az asztalunkra valót, hogy a fejlõdés ne tönkretegye a
világot, hanem gazdagítson minden embert.

Tõled kérünk békét minden nép és nemzet számára, hiszen
te vagy a békesség Istene. Add, hogy tudjunk megbékélni egy-
mással, és legyen erõnk õrizni a természet szépségét. Óvj meg
bennünket minden háborútól és viszálytól. Add, hogy minden
ember otthonának érezhesse a földkerekséget.

Könyörgünk hazánkért, népünkért, nemzetünkért. Különbö-
zõségeinkben is együvé tartozunk, add, hogy felismerjük a te-
remtési rendbõl fakadó felelõsségünket egymás iránt. Õrizz meg
bennünket a különféle anyanyelvekben és hagyományokban,
egymás megbecsülésében.

Könyörgünk minden bajba jutott emberért, betegekért, szen-
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vedõkért, haldoklókért, gyászolókért. Szentlelked erejével adj
erõt és méltóságot elviselni a terheket, engedd megérteni, hogy
szeretetedtõl még a halál sem választ el.

Köszönjük a Krisztusban kapott bizonyosságot, hogy velünk
vagy minden napon.

Urunkért, Jézus Krisztusért hallgasd meg imádságunkat!
Ámen.

272 Könyörgés az oltár elõtt mindenkiért

Uram, köszönjük, hogy te, aki mindent tudsz rólunk és akinek
terve van velünk és egész világoddal, várod és meghallgatod gyer-
mekeid kérését és hálaadását.

Annyi érzés kavarog bennünk, amikor magunkba nézünk, és
lélekben körültekintünk a világban. Mindennapi gondok, be-
tegségek és szenvedés, szeretethiány és elmagányosodás, rej-
tett és nyilvánvaló bûnök terhelnek minket. Látjuk, hogy mi a
rossz, és kevés az erõnk, hogy megváltoztassuk azt. Kérünk,
segíts!

Segíts a béketeremtésben, a szeretet gyakorlásában, a fele-
lõsség vállalásában, az igazság felismerésében és képviseleté-
ben.

Gyülekezet: Kérünk, segíts!

Segíts, hogy Jézus Krisztus Urunk indulata és szeretete, böl-
csessége és feloldozó ereje megjelenjék a mi életünkben és
szolgálatunkban is, a téged keresõk és nélküled élõk között egy-
aránt!

Imádkozunk családunk tagjaiért. Te tudod, hogy szeretetünk
és bizonyságtételünk éppen közöttük a legerõtlenebb. Adj több
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türelmet, megértést és megbocsátani tudó szívet nekünk, és
adj áldást, bölcsességet, hozzád forduló szívet nekik.

Gyülekezet: Kérünk, segíts!

Imádkozunk népünkért, hazánkért. Sok megpróbáltatás, irán-
tad való hûtlenségünk után kérünk, erõsítsd meg a benned való
bizalmunkat, a jó iránti érzékenységünket, külsõ és belsõ ve-
szélyektõl való szabadulásunk reményét. Adj a vezetõknek és a
beosztottaknak tiszta látást, erkölcsi megtisztulást, testi és
lelki gyarapodást!

Gyülekezet: Kérünk, segíts!

Adj egyházunknak és más egyházaknak világosságot és erõt,
hogy a te neved képviseletét és szolgálatát több hûséggel, egy-
más megbecsülésével tudjuk végezni, evangéliumodat érthe-
tõen hirdetni.

Gyülekezet: Kérünk, segíts!

Adj megbékélést népek és népcsoportok között. Taníts meg fe-
lelõs vezetõket és minden embert arra, hogy legnagyobb aján-
dékod az élet, amelynek legfõbb ellensége a gyûlölet és az ön-
zés, az igazságtalanság és a felelõtlenség. Csak neked van ha-
talmad arra, hogy ezektõl megszabadíts minket.

Urunk, abban bízunk, hogy te javunkat munkálod, hogy meg-
hallgatod kimondott és kimondatlan szavainkat is. Jézus Krisz-
tus nevében kérünk, hallgass meg és áldj meg most is minket!
Ámen.
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273 Könyörgés az oltár elõtt mindenkiért

Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, azért az ígéretért, hogy
néped szemérõl letörlöd könnyeit. Kérünk téged, hogy ebben a
hitben tudjuk hordozni szenvedéseinket. Az Úr Jézus Krisztu-
sért…

Gyülekezet: …kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk egyházadért, hogy tagjai egységre jussanak min-
den fontos kérdésben, és így az evangélium jó íze és friss illata
érezhetõ legyen a világban. Az Úr Jézus Krisztusért…

Gyülekezet: …kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk szolgáidért, az igehirdetõkért, a misszió munká-
saiért, a keresztény tanítókért, azokért, akik a szeretetszolgá-
latban vesznek részt, az egyházi zene mûvelõiért és mindenki-
ért, aki a te ügyedben fáradozik, hogy munkájuk által szûnjék a
sírás, és növekedjék az öröm. Az Úr Jézus Krisztusért…

Gyülekezet: …kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk a világért. A népekért és vezetõikért. Azokért, akik-
nek hatalmat adtál és azokért, akik mások hatalma alá rendel-
tettek. Add, hogy akaratod szerint békében és igazságban él-
hessünk ezen a földön. Az Úr Jézus Krisztusért…

Gyülekezet: …kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk szeretteinkért, gyógyítsd meg betegeinket, vigasz-
tald a gyászolókat, vidd egyezségre azokat, akik most vitában
állnak. Adj erõt a megfáradtaknak, közösséget az egyedül lé-
võknek, reménységet azoknak, akik zsákutcába jutottak. Add
meg az újrakezdés lehetõségét azoknak, akik valamit elrontot-
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tak, és használj minket is eszközödül munkádban. Az Úr Jézus
Krisztusért…

Gyülekezet: …kérünk téged, hallgass meg minket!

Végül könyörgünk önmagunkért. Tarts meg minket a hitben
mindvégig, és vígy be országodba minden szenttel együtt, hogy
együtt dicsérhessünk téged mindenkor az Úr Jézus Krisztus ál-
tal. Ámen.

274 Istentisztelet végén és imaórán

Mennyei Atyánk! Eléd visszük néped könyörgését Jézus Krisz-
tus bátorítása szerint. Hallgasd meg kegyelmesen kérésünket!

Könyörgünk egyházadért, egyházad látható egységéért, az
egyházi szervezetekért, a gyülekezetekért és a bennük élõ ösz-
szes közösségért. Jézus Krisztusért kérünk.

Gyülekezet: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk az igehirdetés szolgálatáért. Hirdettesd evangéli-
umodat erõvel, hogy vigasztalást, békességet, útmutatást, in-
tést adjon mindenkinek. Áldd meg a misszió munkáját min-
denütt a földön. Jézus Krisztusért kérünk.

Gyülekezet: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk szolgáidért. Egyházad vezetõiért, a püspökökért
és gyülekezeti vezetõkért. A misszió munkatársaiért. Az isko-
lák keresztény pedagógusaiért. Jézus Krisztusért kérünk.

Gyülekezet: Kérünk téged, hallgass meg minket!
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Könyörgünk teremtett világodért, hogy összhangban tudjunk
élni a teremtettséggel, hogy megõrizhessük értékeit, élvezhes-
sük örömeit. Adj tiszta vizet, tiszta levegõt, tiszta élelmet, tisz-
ta beszédet! Jézus Krisztusért kérünk.

Gyülekezet: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk vezetõinkért, akik népünket, közösségeinket, gaz-
daságunkat, az információk áramlását, az oktatást irányítják.
Adj bölcsességet azoknak, akiket fölénk rendeltél. Ha megadod
a választás lehetõségét, adj bölcsességet, hogy akaratod szerinti
vezetõket válasszunk magunknak. Jézus Krisztusért kérünk.

Gyülekezet: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk népünkért. Add, hogy békességben tudjunk élni
egymással, szomszédainkkal, azokkal a népekkel, amelyek kö-
rülöttünk és közöttünk élnek. Vezess minket kölcsönös figyel-
mességre, jóindulatra és igazságosságra. Jézus Krisztusért ké-
rünk.

Gyülekezet: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Minden becsületes munkának adj elõmenetelt. Adj kedvezõ
idõjárást! Add, hogy minden eredményünkért hálát adjunk
neked, aki gondviselõ szeretettel tartasz meg minket. Jézus
Krisztusért kérünk.

Gyülekezet: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk szeretteinkért. Gyógyítsd meg betegeinket. Vi-
gasztald a sírókat. Erõsítsd a megfáradtakat. Légy az egyedül
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lévõkkel. Adj örömöt és hûséget a családoknak. És tégy minket
szereteted eszközeivé. Jézus Krisztusért kérünk.

Gyülekezet: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Hallgass meg minket, és õrizz meg minket az örök életre a Jé-
zus Krisztusba vetett hit által, hogy együtt dicsérhessünk té-
ged minden megváltott gyermekeddel együtt, ahogyan most
is egy akarattal, egy szívvel könyörgünk hozzád anyaszentegy-
házad közösségében. Ámen.

275 A kereszténység szolgálatáért
imádkozunk

Mennyei Atyánk! Eléd visszük minden kérésünket, mert egye-
dül benned bízunk. Nincs is más segítség, mint te, hogy ebben
a világban békességben éljünk, és elnyerhessük örök országod
örömét.

Könyörgünk egyházadért, hogy a keresztények mindenhol
egységben éljenek a lelki ajándékok különbözõségében is, elhí-
vásod egy reménységében. Add, hogy együtt végezhessük szol-
gálatunkat iskolákban, kórházakban, szociális intézményekben,
együtt tudjunk megszólalni társadalmi kérdésekben, közös erõ-
vel igyekezvén az igazságosságra és a békére. Jézus Krisztusért…

Gyülekezet: …kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk az igehirdetésért, a misszió munkájáért a távoli
országokban és itt közöttünk, azok között, akik az egyháztól
távol élnek, azok között, akik csak szolgáltatásként használják
a gyülekezeteket. Az evangélizációért azok között, akik megfá-
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radtak hitükben és azok között, akik elbizakodottak vallásos-
ságukban. Jézus Krisztusért…

Gyülekezet: …kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgünk a gyülekezetekért. Elevenítsd meg a közösségek
életét, tedd vonzóvá Lelked által, hogy egyre többen otthont
találjanak bennük. Testi és lelki betegek, hajléktalanok, mun-
kanélküliek, magányosok, börtönbõl szabadultak éppúgy közös-
ségre leljenek, mint bárki más. Növeld a vágyat mindannyiunk-
ban a hívõk közösségére! Jézus Krisztusért…

Gyülekezet: …kérünk téged, hallgass meg minket!

Erõsítsd a családokat a közös hitben, a szeretetben és a hû-
ségben. Neveld gyermekeinket istenfélelemben. Gyógyítsd
meg betegeinket. Az örök élet reménységével vigasztald a
gyászolókat, erõsítsd a halál révén állókat. Áldd meg a keresz-
tény tanítást, nevelést. Áldd meg kezünk munkáját. Jézus
Krisztusért…

Gyülekezet: …kérünk téged, hallgass meg minket!

276 Húsvéti imádság

Élõ Jézus Krisztus!
Köszönjük, hogy hozzánk vezetõ utad nem ért véget, hanem
éppen elkezdõdött. Köszönjük, hogy ma is bátran szólíthatunk
téged Mesternek. Szent küldetésed megismerése nagy öröm
számunkra. Ebbõl élünk naponta, és ez a mi teljes vigasztalá-
sunk. Reménységre és bátorságra ébredt húsvéti néped meg-
újult lélekkel dicsér ma is téged. Hallgasd meg énekünk!
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Élõ Jézus Krisztus!
Vedd el tõlünk a sablonos szavakat, és adj helyette élettel teli
üzenetet szerte az egyházban. Vádaskodás helyett a másik em-
ber felfedezése, bizalmatlanság helyett az együttmûködés, az
erõtlenség helyén pedig lendületes szolgálat ébredjen. Töre-
dezettségünk és szétszakadozottságunk hadd gyógyuljon a
húsvéti ünnep örömében. Kiábrándultságunkat és elesettsé-
günket hadd váltsa fel a te húsvéti lendületed. Mozgass meg
minket, hogy mi is mozgatók lehessünk gyülekezetünkben. For-
máld át életünket!

Élõ Jézus Krisztus!
Tágítsd ki látókörünket, hogy felelõsen nézzünk szét környe-
zetünkben. Taníts meg minket éleslátásra és a mélységekbe is
tekintõ, kutató keresésre. Engedd úgy szemlélnünk a múltat,
hogy a benned kapott biztos jövõ vezessen minket. Szabadíts
meg a szorongástól. Emelj ki a rettegések mélyérõl. Törölj ki
mindent az életünkbõl, ami szembefordít minket veled. Add
nekünk az értelmes jövõ és a tartalmas holnap biztonságát.
Vezesd küldetésünk!

Élõ Jézus Krisztus!
Sokan nyújtják felénk  kezüket, de nekünk nincs erõs és nagy
kezünk. Sokan kiáltanak utánunk, de mi csak ritkán fordulunk
vissza. Sokan állítanának meg minket az úton, de képtelenek
vagyunk a lassításra. Húsvéti erõddel állj mellénk, hogy ne fe-
lejtsük el soha közelségedet. Fogd meg a kezünket, és emeld fel
a fejünket. Tégy ninket olyanná, hogy téged lássanak és érezze-
nek az emberek ott, ahol vallomást teszünk rólad. Szabadíts
meg álruhánktól és hazug külsônktôl, hogy ne ártsunk a te nagy
mûvednek. Adj szolgálatunknak õszinteséget!
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Élõ Jézus Krisztus!
Fájdalmas tekinteteket látunk magunk körül nap mint nap.
Gyásszal, betegséggel, magánnyal és megtört élettel küzdõ em-
berek kérdéseit hozzuk most is eléd. Kontinensek szenvedése,
színek és fajok,  nemek és korok megkülönböztetése fájó teher
rajtunk. Látjuk a pusztítás és ártás nagy erõit, de hisszük, hogy
a te isteni gondoskodásod mindent felülmúl. Építsd, Urunk, a
szeretetet és békességet bennünk. Küldj el minket mentô, védô
és gyógyító szolgálatra a te erôddel. Taníts minket alázatra, hogy
tudjunk élni és alkotni nehéz és sötét napokban is.  Taníts
minket alázatra, hogy ne önmagunkban bízzunk, hanem aka-
ratodat kutassuk. Adj nekünk új kezdetet életmentô húsvéti
gyõzelmedbõl.

Élõ Jézus Krisztus!
Hallgasd meg énekünk! Formáld át életünket! Vezesd küldeté-
sünk! Adj  szolgálatunknak õszinteséget! Adj nekünk új kezde-
tet életmentõ húsvéti gyõzelmedbõl!

Élõ Jézus Krisztus! Építs föl minket a romokból húsvéti, élõ
gyülekezetté! Ámen.

277 Karácsonyi oratio oecumenica

A beteljesedés ünnepén hallgasd meg szavunkat, Urunk, mert
ma tudjuk igazán, hogy nemcsak mi élünk a világon, hanem
sokan, és sokfélék vagyunk.

Emelj ki minket a szûk körben gondolkodás világából, hogy
eszünkbe jusson a legtávolabbi embertársunk is.
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Figyelmeztess ma különösen is arra, hogy a templomfalak
határolta világból kifelé is induljunk.

Mutasd meg azt az irányt, amerre indulva szerethetünk,
könnyíthetünk, gyógyíthatunk szavainkkal.

Mozdítsd meg kezünket és lábunkat az utánunk kiáltók felé,
hadd képviseljünk téged hitelesen egy hitelét vesztett világban.

Irányítsd értelmünket becsületes kutatásra és életõrzõ, fe-
lelõs gondolkodásra, amikor a könnyû és az üres válik normá-
lissá.

Könyörgünk hozzád
a mások szavaitól szenvedõkért
a félelembe zárult életekért
az ideges, kimerült fáradtakért
a munkát és hivatást vesztett kirekesztettekért
az önimádatba feledkezettekért
a hatalom mámorába süppedtekért
a napi gondok miatt aggódókért
az erõszaktól szenvedõ gyermekekért
a kegyetlenség földi poklait járókért
a békés, karácsonyi nyugalmat nélkülözõkért.

A beteljesedés ünnepén hallgasd meg szavunkat, Urunk, mert
ma tudjuk igazán, hogy nemcsak mi élünk a világon, hanem
sokan, és sokfélék vagyunk. Ámen.
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278 Imádság virágvasárnapra

Urunk, mi gyakran beállunk a tömegbe, és azt sem tudjuk iga-
zán, hogy mit kiabálunk. Sokszor sodródunk együtt az embe-
rekkel. Alig látjuk a lépések értelmét, de sietünk, rohanunk és
idegeskedünk. Állíts meg minket a rohanásban, szólíts meg
minket a te hangoddal, és irányítsd lépéseinket arra az útra, ahol
te jársz.

Urunk, mi nagyon könnyen elhisszük, hogy igazunk van. Képte-
lenek vagyunk meghallgatni másokat, mert tele vagyunk a sa-
ját gondolatainkkal és érzéseinkkel. Tégy minket alkalmassá
arra, hogy valóban meghalljuk a kérô, könyörgô vagy örömtôl
lelkendezô testvéreink hangját. Segíts az úton körülnézni. Irá-
nyítsd tekintetünket azokra, akiknek még út sem jut önzô  vi-
lágunkban.

Urunk, szeretnénk most azokra is gondolni, akik lemaradtak az
úton vagy csalódottan visszafordultak. Adj erôt nekünk ma
ahhoz, hogy a félig kidôlt fákat megtámogassuk, a száradásnak
indult növényeket vízhez juttassuk. Az elromlott levegôjû fal-
vakat és városokat kiszellôztessük, az embereket elválasztó fa-
lakon tágas ajtókat vághassunk.

Mozdíts minket tettekre. A bevonuló tömeg soraiba engedj be
minket igaz énekkel és méltó ajándékkal. Lemaradástól és ki-
dôléstôl te óvj meg bennünket. Emeld magasabbra tekintetün-
ket, hogy távolra is jól lássunk. Ne engedd, hogy régi szokásunk-
hoz híven türelmetlenek legyünk. Ne engedd, hogy folyton azt
gondoljuk: „nincs vesztegetni való idônk”. Add, hogy idônk
legyen számodra, hogy a Jeruzsálembe vezetô úton megtalál-
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juk a kiutat zsákutcáinkból. Formálj át úgy minket, az indulá-
sunkat, hogy végre tudomásul vegyük: veled menni a kivezetô
úton – a legnagyobb megtiszteltetés.

Urunk, te adj igazi tartalmat minden ma vonuló tömegnek, hogy
csak nemes célok vezéreljenek embereket. Legyen látványos és
vonzó a téged követô tömeg, hogy sokak figyelmét felkeltse.
Hogy érdeklôdôk sokasága vegye körül földön élô egyházadat.
Tárd szélesre templomaink kapuit, hogy sokan induljanak el
onnan vagy érkezzenek meg oda, de mindig tehozzád. Ámen.

279 Követni szeretnélek

Urunk, te nem gondoltál magadra, mi önmagunkért aggódunk.
Bátor voltál, mi óvatosak vagyunk.

Bíztál az érdemtelenekben, mi barátainkban sem merünk
megbízni.

Megbocsátottad a megbocsáthatatlant, mi azoknak tudunk
megbocsátani, akik valójában nem is vétettek ellenünk.

Urunk, te igaz voltál és nem törõdtél a látszatigazsággal, mi
igaznak igyekszünk látszani úgy, hogy félünk az igazságtól.

Szelíd voltál, mi törtetõk vagyunk.
Másokat megmentettél, mi magunkat mentjük úgy, ahogy

tudjuk.
Nem volt hova fejed lehajtanod, mi bosszankodunk, ha nem

tudjuk kényelmünket biztosítani.
Urunk, te azt tetted, amit igaznak tartottál, tekintet nélkül

a következményekre, mi azt tartjuk igaznak, ami érdekeinket
szolgálja.



343

Istent félted és nem tartottál a világtól, mi pedig jobban fé-
lünk mások véleményétõl, mint Isten ítéletétõl.

Te felvetted a keresztet, mi pedig szabadulni igyekszünk tõle.
Bocsáss meg nekünk, és bocsánatod szabadságában engedd,

hogy kövessünk téged. Ámen.

280 Hívlak, Uram

Hívlak, Uram, kiáltok utánad! Életem nyitva van elõtted, mint
az utak az ég alatt.

Kiáltok hozzád, mert szükségem van feleletedre, segítségedre.
Sok nyitott kérdés van mindennapjaimban! Gyakran csak gyöt-
rõdöm felettük, ahelyett, hogy veled megbeszélném azokat.

Hallgass meg, Uram, amikor most csendben mindent elmon-
dok neked... Ámen.

281 Istentisztelet elõtt

Szeretõ Atyánk, hálát adunk neked,
hogy a közeledbe hívtál minket és akaratodat
világossá teszed igédben,
hogy az igehirdetés sokféle hangjában megmutatod
ajándékaid gazdagságát,
hogy az úrvacsora ünneplésében imádkozó
és elfogadó gyülekezetté formálsz bennünket,
hogy Szentlelked által ma is felismerhetjük,
milyen drága kincs az élet másokkal együtt. Ámen.
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282 Áhítatos percek egy új tanév
kezdetén – Zsolt 139,5

„Áldó hatalmak oltalmába rejtve / Csak várjuk békén mindazt,
ami jõ. / Mert Isten õriz híven reggel, este, / Õ hû lesz, bármit
hozzon a jövõ.” (EÉ 355,1)

Itt vagyok, Istenem. Látod, hozzád jöttem. Fontos vagy. Szük-
ségem van rád. Körülveszel: kezedet rajtam tartod. Csodálatos
nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni.

Köszönöm, hogy áldó kezed oltalmában élhetek. A sorsom,
múltam, jelenem és jövõm a legjobb kezekben van – nálad.

Most a jövõre, a jövõmre gondolok. Kicsit félek, tudod. Bi-
zonytalan még minden. Hová vezet az út? Mit tartogat szá-
momra ez a tanév? Ugye, ott leszel velem akkor, amikor a jövõ
jelenné válik? Te nem változol. Hû maradsz. Ez annyira jó!

Szeretnék én is veled, benned élni, tervezni a jövõt; nyitot-
tan, várakozással tele tekinteni a még el nem közelített idõ felé
– ami a te ajándékod.

Majd eljön az idõ, amikor nehéz döntéseket kell hoznom,
amikor nagyon számítanak rám, amikor nekem lesz nagyon szük-
ségem valakire. Ugye ott leszel? Tudom, hogy nem hagysz el!

Megszólítottál. Szeretném, ha lábnyomodba illeszkedhetne
az életem. Vezess, kérlek! Tõled elfogadom mindazt, ami jön.
Szeretném veled élni, veled álmodni a holnapot – áldó hatal-
mad oltalmában.

Hiszen olyan jó, hogy minden oldalról körülfogtál, kezedet
rajtam tartod.

„Ha gyötri, bántja szívünket a régi, / És múlt napoknak terhe
ránk szakad, / Megrettent lelkünk vigaszodat kéri, / Mit nékünk
szerzett, Atyánk, szent Fiad.” (EÉ 355,2)
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Istenem, eszembe jut a múlt is. Annyi mindent rosszul
tettem. Nem akartam, mégis elkövettem. Ahogy kimondtam,
ahogy elindultam, ahogy elkezdtem, már tudtam, hogy nem kel-
lene, tudtam, hogy nem kellett volna. De megtettem. És teher-
ré vált.

Azóta cipelem, hordom magammal, mint egy nagy hátizsá-
kot, bárhová megyek. Fáj. Nyomja, vágja már a vállam. És mi-
nél régebben cipelem, annál nehezebbnek tûnik. Segíts! Mert
elnyom a múlt. Megfojtja a jelent. Megfojtja a jelenlétedet. Bo-
csáss meg, vigasztalj meg! Kérlek, fogj körül minden oldalról,
és tartsd rajtam áldó kezed!

„S ha szenvedések kelyhét adod inni, / Mely színig töltött, ke-
serû s nehéz, / Te segíts békén, hálával elvenni, / Hisz áldva nyújt-
ja hû atyai kéz!” (EÉ 355,3)

Kezedet rajtam tartod, Istenem. Néha úgy érzem, hogy rám
nehezedik. Súlyos, lenyom, és már nem bírom el. Most is így
érzem – te látod, Istenem.

Minden oldalról körülfogtál: bekerítettél. Nem tudok elbúj-
ni elõled. Fáj a tisztaságod, a szentséged, az igazságod.

Kérlek, segíts, hogy egyre jobban hinni tudjam: ha kiejtesz a
kezedbõl, és zuhanni kezdek, szereteted mégis elér – a másik
tenyeredet alattam tartod. Oda esem bele, és te felfogsz en-
gem.

Segíts, hogy én is fel tudjam fogni, hogy szeretsz! Még akkor
is, amikor minden ez ellen szól. Hiszen te is szenvedtél. Kimond-
hatatlanul. És velünk, értünk szenvedsz ma is, mindig, hogy ne
legyünk, soha ne maradjunk egyedül.

Taníts békével, hálával fogadnom, ha így közelítesz hozzám!
Tudom: minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.
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„És ha az úton örömöt adsz nékünk, / Ha szép napod ragyogva
ránk nevet, / Biztasson, intsen sok nehéz emlékünk, / Hogy éle-
tünket szenteljük neked!” (EÉ 355,4)

Sokszor úgy érzem, mintha mérleghintáznál velem. Elõbb
még a földet érte a lábam – és most újra a magasba repítesz.
Innen minden egészen másként néz ki. Mintha kinyílna a
szemem. Világosabb van, fényesebbek a színek, az emberek is
barátságosabbnak tûnnek. A magasból nem látszanak az apró
hibák. Milyen szép itt! Hálás vagyok az örömért, Jézus.

Most eszembe jutott a mélység. Innen az sem olyan félel-
metes. Hiszen lent és fent, szomorúság és öröm egyensúlyával
formálsz emberré. Bárhol is vagyok, te minden oldalról kö-
rülfogsz, és kezedet rajtam tartod.

„A csend köröttünk mélyen szerteárad. / Hadd halljuk azt a tiszta
éneket, / Amely betölti rejtett, szép világod, / Hol téged dicsér
minden gyermeked!” (EÉ 355,5)

(A gyülekezet elmondja az Úrtól tanult imádságot.)

Áldás
Az Úr legyen elõtted, hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen
a gonosz cselvetésétõl.
Az Úr legyen melletted, hogy ne érezd magad soha egyedül.
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen benned, hogy betöltsön szeretetével.
Az Úr legyen fölötted, és árassza rád gazdagon áldását.

Így áldjon meg mindannyiunkat a jóságos Isten ma, holnap és
minden idõben!



347

283 Imádság tanévzáró istentiszteleten

Atyánk és Istenünk, köszönjük, hogy itt, a templomban, lelki
otthonunkban fejezhetjük be ezt a tanévet. Sokat változtunk
az elmúlt tíz hónap során, felnõttebbek lettünk, tudásban, ta-
pasztalatokban, életismeretben növekedtünk. Voltak nehéz
órák és napok, de volt sok öröm és vidámság is. Köszönjük, hogy
lelkünket is tápláltad és erõsítetted. Bocsásd meg sok figyel-
metlenségünket, tévedéseinket, bûneinket. Adj erõt, kérünk,
hogy amit elrontottunk, kijavíthassuk, ami jóra rátalálhattunk,
abban tovább erõsödjünk.

Jézus nevében kérünk,
Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Köszönjük iskolánkat és tanárainkat, osztálytársainkat és ba-
rátainkat. Hatalmaddal és szereteteddel erõsítsd összetartozá-
sunkat, a közösséget, és oldj fel minden emberi feszültséget.
Köszönjük szüleinket, szeretteinket, akik mindig mellettünk
álltak és segítettek.

Külön is imádkozunk azokért, akik befejezték tanulmánya-
ikat, és most továbblépnek az élet felsõbb osztályaiba. Adj nekik
jó utakat, tanulásban vagy más munkában. Segíts, hogy meg-
õrizzék szívükben az itt kapott indításokat, lelki értékeket.

Imádkozunk azokért is, akik az új tanévben lépnek majd elõ-
ször iskolánk és templomunk falai közé, hogy figyelmes és mél-
tó tagjai legyenek közösségünknek.

Jézus nevében kérünk,
Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!
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Imádkozunk népünkért, hazánkért, felelõs vezetõinkért. Adj
több megértést és összetartást, bölcsességet és jóakaratot, hogy
a feszültségek helyett a megbékélés lelkülete töltsön el soka-
kat, és tegye jobbá jövõnket.

Imádkozunk azokért, akik ezekben a napokban küzdenek az
életükért: akiket természeti katasztrófa sújtott, betegséggel
küszködnek vagy más baj érte õket.

Imádkozunk az üldözöttekért és a menekültekért, akik a gyû-
lölet és a háborúskodás áldozataivá váltak. Segítsd õket a talp-
raállásban, add vissza reménységüket az életben és az emberi
szolidaritásban. Add, hogy a magunk eszközeivel és lehetõsé-
geivel mi is segíthessünk, és mindig a jó ügy mellé álljunk.

Jézus nevében kérünk,
Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Kérünk, áldd meg az elõttünk lévõ nyári pihenést, kikapcsoló-
dást. Add, hogy senkit ne érjen baj, baleset a szünet idején.
Engedd, hogy élményekkel gazdagodva térhessünk majd visz-
sza, ha letelik a pihenés ideje.

Köszönjük, hogy ma is követésedre hívtál. Erõsítsd hitün-
ket, tedd õszintévé szeretetünket, hallgasd meg imádságainkat!

Jézus nevében kérünk,
Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

284 Hálaadás tanévzáró istentiszteleten

Mennyei Atyánk! Nevedben kezdtük munkánkat, nevedben
fejezzük be most. Hálát adunk áldásodért és segítségedért,
amelyben részesítettél bennünket. Örömmel vesszük kezed-
bõl az eredményt, mert a te ajándékod az.
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Megsegítettél bennünket, hogy figyelemmel és odaadással
végezzük munkánkat, gyarapítsunk tudásunkat. Köszönjük a
tõled kapott bölcsességet.

Amit pedig elmulasztottunk vagy elhibáztunk, azt fejezd be
és bocsásd meg kegyelmeddel, és add, hogy ezután buzgóbban
és hûségesebben teljesítsük kötelességünket!

Hálát adunk neked mindazokért, akik testi és lelki fejlõdé-
sünkön munkálkodtak. Köszönjük neked szüleinket, nagyszü-
leinket, testvéreinket és minden ismerõsünket, akik mellettünk
álltak ebben a tanévben is.

Köszönjük neked tanáraink és nevelõink jóindulatát, szere-
tetét és türelmét, hiszen nem fáradtak el velünk foglalkozni.
Bocsásd meg, ha megbántottuk õket. Add, hogy elfeledjék a
rosszat, amit mi okoztunk nekik.

Köszönjük neked az igehallgatás lehetõségét. Add, hogy tisz-
tán és igazán õrizzük meg szívünkben, amit igédbõl tanultunk,
hogy gyümölcsöt teremjen életünkben.

Áldj meg minket, és maradj velünk a szünidõben is, hogy a
tieid legyünk és maradjunk most és örökké, az Úr Jézus Krisz-
tus által! Ámen.





Hét nap – hét szó –
hét ige

XIII.
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285 Vasárnap

Én vagyok a feltámadás és az élet

Jézus, jó tudnom, hogy már akkor figyelsz rám és meghallgatsz,
amikor még nyelvemen sincs a szó. Tudod, mire van szüksé-
gem. Köszönöm, hogy én is hallhatom szavad – ma is.

Életem reménye, Jézus!
Feltámadásod ünnepén magasztallak téged az életért, ame-

lyet elhoztál erre a földre. Hála neked, hogy nem maradtál a
sírban, hanem életre támadtál, hogy nekünk örök életünk le-
hessen. Köszönöm, hogy mindez értem is történt. Olyan kevés
az emberi szó megköszönni nagy szeretetedet, Jézusom, de
tudom, hogy örülsz, amikor hálával gondolok feltámadásod
ajándékára.

Bocsáss meg, ha mégis megfeledkezem errõl, és magával so-
dor a kétségbeesés, a reménytelenség, megrendül a hitem a vi-
lág sok nyomorúságát és életünk végességét látva. Tudom, hogy
megértesz ilyenkor is, és mellettem vagy. Szabadíts meg, kér-
lek, a halál félelmétõl, ne engedd, hogy végállomásnak tekint-
sem! Amikor majd én is ott állok a halál révén, és el kell enged-
nem minden földi kapaszkodót, add, hogy felém kinyújtott
kezedbe kapaszkodjam. De addig is, kérlek, növeld hitemet, élj
bennem! Add, hogy egészen meghaljon önzõ életem, és napon-
ként feltámadjon bennem az új, a neked tetszõ ember. Hiszem,
hogy kételkedõ szívem is meg tudod gyõzni: bár a feltámadás
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nem „bizonyítható”, de hihetem, és ebben a hitben békessé-
gem lehet.

Segíts, hogy már most feltámadásod örömébõl éljek, és ezt
a boldog reménységet adjam tovább mindazoknak, akik vár-
nak rá, várnak rád. Hiszen a te országodba csak úgy mehetünk,
ha magunkkal viszünk másokat is.

Köszönöm, hogy ezen a vasárnapon életadó szavaddal szólsz
hozzám. Add, hogy elérjen a szívemig. Áldd meg azokat, aki-
ken keresztül ma igédet hirdetteted, és áldd meg gyülekezete-
idet, egyházadat ezen a földön! Segíts, hogy a szeretetben egy-
re közelebb jussunk egymáshoz is. Taníts minket arra, hogy ne
egymáshoz, hanem egyedül tehozzád mérjük magunkat.

Nagy a te jóságod és türelmed. Köszönöm az idõt, amelyet
nekem szánsz itt a földön, és köszönöm az örökké tartó életet
is, amely rám vár, és ahol én is veled örülhetek majd. (EÉ 369)
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286 Hétfõ

Én vagyok a jó pásztor

Jézus, áldott légy, hogy ezen a napon is van szavad számomra,
és én is megszólíthatlak téged.

Jó pásztor Jézusom!
Te életedet adtad juhaidért – értem is. Valóban ennyire fon-

tos vagyok neked? Valóban ennyire szeretsz, hogy utánam in-
dulsz, megkeresel, bár messze szakadtam tõled? Köszönöm,
hogy hozzám léptél és átölelt jóságod. Jézus, amióta te vagy az
én pásztorom, nem szûkölködöm. Jelenléted örömében élhe-
tek, mert gondoskodsz rólam, igaz ösvényen vezetsz a te ne-
vedért. Hála legyen neked mindenért!

Jézusom, ha elhagynám utadat, könnyebb, egyszerûbb és épp
ezért hamis megoldásokat keresve, vagy ha megrendülne hitem
tebenned: kérlek, találj meg és vezess vissza! Hiszen hozzád
tartozom, és te soha nem mondasz le rólam.

Tõled kérek most erõt, kitartást erre az elõttem álló új hét-
re. Még nem tudom, mi vár rám: gondok, örömök, meglepe-
tések, új találkozások, embert próbáló, hosszú pillanatok. Ta-
lán nehéz döntést kell hoznom, az is lehet, hogy új kihívások,
kemény feladatok várnak, vagy valaki nagyon számít a segítsé-
gemre. Tégy nyitottá, és adj bölcsességet, bátorságot a követ-
kezõ lépésekhez, Jézus! Kérlek, növeld szeretetemet, éltess és
terelgess gyógyító, útmutató szavaddal. Te ismered a tieidet.
Add, hogy én is egyre jobban megismerhesselek téged.

Légy azokkal a mai napon is, akiket nagyon szeretek, és azok-
kal is, akiket olyan nehéz szeretnem. Vigyázz a körülöttem
megforduló sok-sok idegenre. Tudom: kezedben tartod ezt a
vérzõ, nyugtalan világot, gondod van mindenkire külön-külön.
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Tégy engem is szereteted apró tükörcserepévé, hogy meg-
csillanhasson életemen a te jóságod, és továbbtükrözhessem
mindazt, amit napról napra én is ajándékba kapok tõled. Jósá-
god és szereteted kísér nap mint nap – hadd érezzék, hadd él-
jék át ugyanezt mások is! Te vagy az én jó pásztorom. Vezess
tovább, kérlek, a te utadon, úgy, ahogy te akarod. Szeretnék nálad
maradni, házadban lakni egész életemben. (EÉ 334)
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287 Kedd

Én vagyok az ajtó

Jézus! Köszönöm neked, hogy ma is tudhatom: figyelsz rám,
tárt karokkal vársz. Olyan jó, hogy válaszolsz nekem!

Jézusom, aki tárt ajtóvá lettél a világ számára, köszönöm,
hogy ezt értem is tetted, és én is rajtad keresztül léphetek be
szereteted országába.

Tudom, nagyon nehéz volt a világ bevehetetlen falain átjá-
rót nyitni, olyan ajtót, amelyet nem kell elkeseredetten dön-
getni, amely nincs kulcsra zárva, hanem sarkig kitárt kapu min-
den ember elõtt. Köszönöm, hogy vársz rám, hogy szíved elõt-
tem is nyitva, bár nem érdemlem meg. Jézusom, miért szeretsz
ilyen nagyon engem? Nálad jobban senki sem ismer: tudod, mi
jó nekem, mi az, amit önzésem fala mögé rejtek, és mire vá-
gyom olyan nagyon. Te látod azt is, mennyi ajtón zörgettem
már hiába, és hányszor zárkózom be a magam ajtaja mögé.
Mennyi ajtó bizonyult hamisnak, „vakajtónak”, és hányszor ke-
restelek téged rossz helyen. Köszönöm, hogy ennek ellenére ma-
gadhoz fogadsz.

Te vagy az ajtó – az igazi. Most már biztosan tudom. Segíts,
kérlek, hogy másokat is hozzád vezethessek, hogy egyre töb-
ben megláthassák: a te kitárt karod – keresztre szegezett két
kezed – az átjáró, a táruló kapu.

Szeretnék hasonlítani rád. Szeretnék én is kitárt kapuval,
kitárt szívvel élni – nyitott lenni mindenki elõtt, aki nálam keres
segítséget, menedéket, aki szeretetemre vár. Add, hogy ezen a
mai napon is ajtó lehessek, aki megért, befogad, segít, szeret.
Olyan ajtó, aki hozzád vezet.

Jézus, akit a sír zárja nem tarthatott fogva, mert életre tá-
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madtál, hozd el nekünk már erre a földre is a te országodat: zárt
ajtók helyett szabad utat, a reménytelen, vaskos falak helyett
végtelen horizontot. Add, hogy már most megérezzünk vala-
mit az eljövendõ örömbõl!

Légy velem, légy velünk ezen a mai napon is. Segíts, hogy
megtaláljuk a nyitott kapukat egymás felé, és ne feledkezzünk
el egy pillanatra sem rólad. (EÉ 556)
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288 Szerda

Én vagyok a szõlõtõ

Jézus, szeretném ma is megköszönni neked, hogy felém fordulsz
és meghallgatsz. Taníts engem, hogy én is hallgassalak, és szí-
vembe zárjam, amit üzensz nap mint nap.

Jézusom, aki szõlõtõvé, életté lettél mindannyiunkért, légy
áldott, hogy éltetõmmé váltál nekem is. Életünkért nagy árat
fizettél: a szõlõtõ keresztfává nõtt a Golgotán. Amikor feltá-
madtál, a száraz fából reményzöld hajtások sarjadtak: életet
hoztál!

Arra hívod el és arra biztatod tanítványaidat, hogy maradja-
nak benned, hiszen csak tõled, általad teremhetünk jó
gyümölcsöt. Nélküled gyökértelen, tõ nélküli az életünk. És
mégis: hányszor hagyunk el téged! Én is mennyiszer járom a
magam útját, Jézusom! Nem benned, hanem magamban
maradok – és így magamra maradok. Sokan, sokszor elha-
gyunk, és azzal vádolunk, hogy te hagytál el, te nem figyelsz
ránk. Egyedül maradsz ma is, mint akkor, ott a kereszten. Bo-
csáss meg, kérlek! Látod, a száraz szõlõvesszõk szerteszét he-
vernek mindenütt.

Jézus, ma újra arra kérlek: segíts benned maradnom! Szeret-
nék gyümölcsöt teremni: hogy értelme legyen annak, hogy va-
gyok. Élessz fel ma is, most is, akkor újra érzem, hogy megtelek
élettel, örömmel!

Mert hozzád tartozni valóban öröm: te tartasz, táplálsz, be-
lõled növekszem – és te bennem élsz! Áldj meg, Jézus, hogy az
öröm bora teremhessen ágaimon. Vigasztaljak, megvidámít-
sak szomorkodó, magányos embereket. Hadd legyek ma is öröm-
hozó! Hiszen te egymásra bíztál minket: családban, munkahe-
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lyen, iskolában, gyülekezetben. Ajándékozz meg, kérlek, a ben-
ned és egymással való közösség ajándékával! Tarts erõsen ma-
gadban, hogy én is tarthassak másokat! Ne engedd, hogy el-
szakadjunk egymástól. Mutasd meg ma is, Jézusom, hogy hol
rendeltél számomra feladatot, és segíts, hogy azt örömmel el-
végezzem. Szeretnék ma egy kicsivel jobban szeretni, mint
tegnap. (EÉ 395)
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289 Csütörtök

Én vagyok az élet kenyere

Jézus! Éltetõ szavaddal szólsz ma is hozzám, köszönöm. Hall-
gass meg most is, amikor imádságomban feléd fordulok.

Élet kenyere, Jézusom!
Te táplálékul jöttél erre a világra, amely igazságra, szeretetre

éhezik. Köszönöm, hogy értem is vállaltad az emberlétet, és
élõ kenyér vagy számomra is. Tudom, hogy nélküled nem élhet-
nék. Tõled jön minden, ami életemnek tartalmat, erõt, irányt
és távlatot ad. Ajándékaidból élek. Testedet adtad, véredet hul-
lattad, hogy élhessek – teljes, boldog, nagybetûs Életet. Kevés
a szó, hogy mindezt megköszönhessem neked. Kenyér és élet
vagy: jó hozzád jönni, téged kívánni, belõled kapni táplálékot,
mindennapi kenyeret, amelyet soha nem mérsz szûken, és min-
dig, mindenkinek jut elég.

Jézus, te kenyérré lettél egy olyan világban, ahol a föld lakó-
inak harmada éhezik, kenyérharc dúl, és ennek a harcnak vesz-
tesei többen vannak, mint gyõztesei. Nem kérhetem tõled,
hogy egyik napról a másikra oldd meg a kenyérgondot a földön,
azt sem kérem, hogy szüntesd meg a szegénységet, szaporíts
ma is kenyeret, mint akkor, az ötezer ember számára. Azt ké-
rem tõled inkább, Jézusom, hogy nyisd meg a szemem az éhe-
zõk, szükséget szenvedõk elõtt. Add, hogy meg tudjam mások-
kal osztani mindazt, amim van, és ne várjak viszonzást. Szaba-
díts meg önzésemtõl, taníts meg arra, hogy akkor vagyok a leg-
gazdagabb, ha mindent elajándékoztam már. Szeretnék én is
kenyérré, táplálékká válni mások számára. Ez azonban csak úgy
lehetséges, ha te táplálsz elõbb – szavaddal, szereteteddel. Se-
gíts észrevennem ma is és mindig, hol, kinek segíthetek, de add,
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hogy el is tudjam fogadni a nekem szánt ajándékokat. Néha ez
még nehezebb…

Légy ezen a mai napon is útitársam, Jézusom! Lépj azokhoz
is közel, akik még nem ismernek téged igazán, vagy már elfe-
ledkeztek rólad. Te ma is szétosztod önmagad, hogy ne éhez-
zünk. Úgy, amint azon a csütörtökön kezedbe vetted a kenyeret,
majd hálát adva megtörted és szétosztottad a tieidnek. Ezt cse-
lekedjétek! – mondtad. Szeretném én is téged követve ugyan-
ezt tenni, hogy kicsivel szebb, jobb legyen a világ körülöttünk,
általam is. (EÉ 71)
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290 Péntek

Én vagyok az út, az igazság és az élet

Jézus, szükségem van rád ma is. Kérlek, szólj hozzám, hogy iga-
zán halljalak, és hallgass meg, amikor megszólítalak.

Jézus, köszönöm, hogy utam, igazságom és életem vagy. Te
vagy az út, az egyedül célba érõ. Segíts utadon járni nap mint
nap! Te vagy igazságom az Atya elõtt. Hadd éhezzem és szom-
jazzam mindig a te igazságodat! És te vagy az élet is, ami vár
ott, a másik oldalon. Add, hogy reménységünk beteljesedjen!

Olyan jó, hogy vállaltad értünk, emberekért a legnagyobb
áldozatot. Sokszor kérdezem magamban: miért tetted? Csak
egy válasz van erre a kérdésre: mert halálosan szereted az em-
bert – engem is. Köszönöm, hogy a kereszt a hegyen értem is
állt, és te ott, akkor, a halál markában az életért harcoltál és gyõz-
tél, végérvényesen. Keresztre feszülõ szereteted lett a világ re-
ménysége.

Jézus, bocsáss meg, ha mindezt olyan magától értetõdõnek
tartom, és könnyen elfelejtem, milyen nagy árat fizettél értem,
értünk. Állítsd elém újra és újra felkiáltójelként keresztedet, és
taníts meg hálás követésedre!

Jézus, ma a szenvedõkre és szenvedésükre gondolok. Azokra,
akiknek kín az élet, akik már nem találnak örömöt benne, akik
naponta többször is kérdezik: miért pont én? Hol van az Isten?
Légy mellettük, kérlek! Légy azokkal is, akik csendben tûrnek,
és nem vádolnak téged. Növeld hitüket! Légy azok társa is,
akiknek nem segít senki a szenvedésben, és akik közönyösek
mások szenvedése láttán.

Add, hogy megértsük: a szenvedés olyan, mint a tenger sós
vize – ha a nap melege magasba emeli, áldott esõként hull a
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földre. A te szenvedésedbõl, Jézus, segíts erõt merítenünk a ma-
gunkéhoz!

Köszönöm, hogy engem is küldesz, ma is, most is szeretni,
fájdalmat enyhíteni, csüggedõket biztatni, örömöt adni. Se-
gítsd észrevennem, hol van szükség rám, és tarts meg engem is
a próbák, terhek, szenvedések között. Hozzád tartozom, ben-
ned bízom, Jézusom – utam, igazságom, életem. (EÉ 362)
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291 Szombat

Én vagyok a világ világossága

Jézus, hála neked, hogy szavad ma is megszólít: lábam elõtt mé-
cses a te igéd. Köszönöm, hogy most is figyelsz rám.

Világ fényessége, Jézusom!
Köszönöm, hogy megígérted, aki téged követ, az nem jár

sötétben, mert övé az élet világossága. Szeretnék én is nap mint
nap fényedben járni, világosságot gyújtani az emberek között
úgy, hogy rám ragyogó fényedet tovább sugárzom. Add, hogy
kicsi mécses-életemmel útmutató lehessek társaim számára;
olyan jel, amely hozzád vezet, feléd segít másokat. Köszönöm,
hogy felragyogtál az életemben, és azóta is világítasz.

Bocsásd meg, ha elrejtem fényedet és nem követlek! Sötét
ez a világ, sokszor megrettenek és nem merek világítani. Más-
kor meg elkábít a hamis csillogás, a neonfények látszatragyo-
gása. Taníts figyelni az igazi világosságra, taníts figyelni rád!

Amikor a dolgok sötétje felett megszólalt Isten „legyen” sza-
va, világosság lett a földön. Azóta nappal és éjszaka váltogatja
egymást. Amikor a kereszten elhangzott utolsó szavad: „elvé-
geztetett!”, sûrû sötétség borult a világra. Sírba zártak, de a
sötétség nem lehetett úrrá rajtad. Azon a szombaton még ha-
lott volt a világ világossága, de harmadnapon ránk ragyogott az
élet gyõztes fénye. És azóta is árad belõled. Köszönöm, hogy
láthatom, átélhetem, ajándékba kapom.

Engedj ma is fényleni, Jézus! Indíts reményt ébreszteni, élet-
re hívni, hogy ne legyen vaksötét ez a világ. Nyisd meg szemem
ma is a te fényed meglátására – a másik ember arcán is. Add,
hogy családommal, barátaimmal, munkatársaimmal megoszt-
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hassam fényed, és jusson azoknak is, akikkel ma csak néhány
pillanatra kapcsolódik össze az életem.

Légy azokkal, akik a halál révén állnak, akiket sötétség vesz
körül, akik elvesztették az utat, a reményt, a hitüket. Állj azok
mellé, akik sóvárognak a fény után. Küldj engem is, Jézusom,
mécsesnyi életemmel rólad tanúskodni, hogy egyre nagyobb
világosság legyen a földön. (EÉ 397)







Mindennapi
imádságok – hitvallások

XIV.
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292 Miatyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek,
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól,
mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.

293 Luther Márton reggeli imádsága

Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisz-
tus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtõl meg-
õriztél, és kérlek, õrizz meg engem a mai napon is a bûntõl és
minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem
tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és
mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem,
hogy a gonosz ellenség erõt ne vehessen rajtam. Ámen.
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294 Luther Márton esti imádsága

Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisz-
tus által, hogy a mai napon kegyelmesen megõriztél. Kérlek,
bocsásd meg minden bûnömet, mert vétkeztem azokkal, és
õrizz meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet,
lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod le-
gyen velem, hogy a gonosz ellenség erõt ne vehessen rajtam.
Ámen.

295 Gyónó imádság

Vallom elõtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és
embertársaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót
elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó
kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis:
nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztu-
sért kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bûnömet.
Ámen.

296 Apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és föld-
nek Teremtõjében.

És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunk-
ban, aki fogantatott Szentlélektõl, született Szûz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és
eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a
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halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya
Isten jobbján; onnan jön el ítélni élõket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent-
egyházat, a szentek közösségét, a bûnök bocsánatát, a test fel-
támadását és az örök életet. Ámen.

297 Niceai hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és föld-
nek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtõjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött
Fiában, aki az Atyától született minden idõ elõtt, világosság a
világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentõl, született
és nem teremtetett, az Atyával egylényegû, és általa lett min-
den. Érettünk, emberekért és üdvösségünkért leszállt a menny-
bõl. Megtestesült a Szentlélektõl és Szûz Máriától, és emberré
lett. Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínha-
lált szenvedett és eltemették, harmadnapon feltámadt az Írá-
sok szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra
eljön dicsõségben ítélni élõket és holtakat, és uralmának nem
lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetõnkben, aki az
Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt
imádunk és dicsõítünk, és aki szólt a próféták által. Hiszem az
egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy ke-
resztséget a bûnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását
és az eljövendõ örök életet. Ámen.
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Osztálytársaim 163
Ökumenikus alkalom 269
Önvizsgálat 97
Örülök az életnek 108
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emberekért 158
Szerda 199
Szerda 288
Szerda 4
Szeretet 246
Szívem rád vár, Uram 255
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