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Versek
menjetek
szolgáljatok!

Szavak
szóljatok
igazságot!



Köszönet

Köszönöm e verseskötet 
megjelentetését mindazoknak, 

akik ebben segítségemre voltak: 

Nyári Istvánnak, 
aki szakmailag segített és bátorított;

Menyemnek Editkének, 
aki szerkesztette és tervezte;
A Boldog Élet Alapítványnak 

az anyagi háttér megteremtéséért;
Családom minden tagjának, 

akiktől minden nap
 segítségre számíthatok;

Legfőbbképpen az Úrnak, 
akinek magasztalására 

ajánlom verseimet. 
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Előszó

A hallgatag költő

Kincset titkoló ember Erdélyi László. 
Mint az igazgyöngyöt rejtő kagyló, amely 
egy életen át önnön testéből építi fel a fel-
becsülhetetlen értékű csillogó varázst; úgy 
rejtette a nyilvánosság elől verseit a költő 
Erdélyi László.

Első költeményeit 1968-1971 között 
vetette papírra. Csak alkalmanként szánta 
rá magát a versírásra – amelynek elkép-
zelhető, hogy kibogozható a „miért-je”. 
Talán nem erősödött meg benne a kifeje-
zésmódnak ez a különleges, semmi mással 
össze nem vethető és nem helyettesíthető 
– nem könnyű – formája; de a gondolatok, 
véleménye a világról, életről és halálról, a 
„honnan-hová”-ról, a miértekről – már tu-
catnyi könyvében láttak napvilágot.

Első írásai 1957-ben jelentek meg.
„Írtam és beszéltem, ágáltam s hadakoz-

tam, véleményem volt erről meg amar-
ról…” emeli fel szavát Karinthy (Karinthy 
Frigyes: Ki kérdezett?) Erdélyi ugyanezt 
tette, nehéz időkben, az Úr alázatos szol-
gájaként, eszközeként. Írt és beszélt. Szó-
székről szószékre vándorolva hirdette az 
igét; véleménye volt mindenről: útmutató, 
segítő szava. Tanácsa, ami Isten népét az 
üdvösség felé vezető úton kalauzolta.

Könyveiben az emberi lét lényeges, 
izgató kérdéseire kereste a választ: hol és 
milyen mértékben szükséges a társadalmi 
változásokkal átformálódott fogalmak át-
értékelése? 
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Meddig mehetünk el veszélyek nélkül? (Az el-
személytelenedett bűn.) Hogyan lehet a gyüle-
kezet tagjainak identitástudatát megerősíteni? 
(Mit mondasz magadról?). A megtérés, mint 
Isten felkészítő üzenete az ember üdvössé-
ge érdekében hozott események fogadására. 
(Elnémult szószékek.) Hitet, erőt kölcsönzött 
mindnyájunknak: „Életünk hegy- vagy völgy-
menetében tanuljuk meg azt, hogy az Úr nem 
engedi a benne bízó gyermekeit olyan helyzet-
be jutni, amelyben ne biztosítaná számukra a 
győzelmet.” („Lássátok az Úr tetteit!”)
Sorolhatnám tovább…

Ezen kívül szerkesztett, lektorált és – mint 
az Advent Kiadó igazgatója – a könyvkiadás-
sal kapcsolatos „egyéb” munkákat végezte.

De hol maradnak a versek? Úgy tűnik, e 
huszonnégy órai munkának megfelelő pergő 
életritmusban nemigen jut hely a költemény-
nek, az irodalom esszenciájának, a kikristá-
lyosult gondolatok tartalmi és formai egység-
be tömörítésének.

Hát hol van a költő?
„Verseket akkor kezdtem írni, amikor az iro-
dalmi vonalról nyugdíjba mentem.” – írja ön-
magáról.

Így már világos a késői megjelenés, a késői 
versírás. A hosszú várakozás nem meddővé 
tette, - gazdagította költői vénáját. Verseit nem 
átélte, hanem megélte sorról-sorra, míg végül 
a bölcsességgé nemesedett életút versszakról 
versszakra tárja fel előttünk egy igazi, hívő 
ember göröngyökkel, fájdalmakkal, örömmel, 
szépséggel, csalódásokkal, hittel, szeretettel, 
tövisekkel, jósággal szegélyezett – Jézushoz 
vezető útját.
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„Uram,
Én nem akarok senki másra nézni,
én nem akarok senki mást követni;
csak taníts meg mindig,
mindig Reád nézni!”
(Taníts meg Reád nézni!)

Az olvasó – ha a kötet végére ér – e 
varázslatos-valóságos úton bizonyára ta-
lálkozni fog önmagával is. 

(Nyári István)



Hol voltál akkor?
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Hol voltál akkor?
„De mondom néktek:
Minden hivalkodó beszédért,
amit beszélnek az emberek,
számot adnak majd az ítélet napján.”
(Mt 12:36).

Hol voltál akkor,
amikor a világ
vörösre festett ege alatt
senki sem tudta,
mit hoz a holnap,
amikor Isten szolgálatát
a népbutítás kategóriájába sorolták,
és el kellett viselni a
gőgös funkcionáriusok
lenézőn megvető vigyorát?
Hol voltál akkor,
amikor minden
oly bizonytalan volt,
amikor csak azt tudtuk
– inkább hittük szent hinni akarással –
hogy az Úr ott tartja kezét
a hajó kormánykerekén,
s általunk elképzelhetetlen módon
véghezviszi tervét?

Hol voltál akkor,
amikor a „lehet” és a „kell” 
határmezsgyéjét
mélyen benőtte a gaz,
és tapogatva, 
de mégsem bizonytalan’
kellett haladni az ösvényen úgy,
hogy a tévelygőnek
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biztos utat mutass,
és te magad mentes lehess
a kárhozott vérétől?

Hol voltál akkor,
amikor testvéred
azt tette, amit tehetett,
hogy előbbre menjen Isten műve,
amikor abban a reményben is
vetni kellett, ha a földbe hullott mag
nem „száz annyit”,
sem nem „hatvan annyit”,
még csak „harminc annyit” sem ígért?

A számadás dönti majd el:
áruló voltál-e vagy hős;
hű sáfárként éltél-e
vagy megmaradtál
egytalentumos szolgának,
aki nem tett sem jót sem rosszat,
aki most mellét verve tudja mondani:
Ide nézzetek! Én steril vagyok!
Én nem keveredtem össze
a csőcselék néppel,
én nem voltam ott, ahol mások
ruháját láng perzselte;
én… ÉN megálltam távol, hogy
be ne szennyezzem magam…
engem nem érhet semmi vád!

Áldott legyen az Úr neve,
aki új esélyt adott neked és nekem,
hogy megtanuljunk az Ő útján járni
szolgálva hűen, igazán,
nem nézve sem jobbra sem balra,
nem vizsgálva,  milyen szelek fújnak…
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Mert soha ne feledd:
a mérték nem te vagy és nem én,
hanem mindig és csakis:
a küldő, és a történelmet irányító
Krisztus egyedül!                    

(2005. május)
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Kiáltó szó vagyok
„Az Úr Istent pedig
szenteljétek meg a ti szívetekben.
Mindig készek legyetek megfelelni
 mindenkinek, aki számot kér tőletek
a bennetek levő reménységről,
szelídséggel és félelemmel”
(1Pét 3:15).

Kijöttek a papok és a leviták,
hogy megkérdezzék
a puszta prédikátorát:
„Kicsoda vagy te?
Mit mondasz magad felől?”
és kinek a nevében szólsz?
Talán te vagy Illyés vagy más próféta,
vagy maga Krisztus, akinek jönni kell?

A puszta emberének 
tekintete megfeszül,
szeme a messzeségbe néz,
ahonnan a próféciák ködéből
Ésaiás szájából hangzik az Ige:
„egy szó kiált:
készítsétek az Úrnak útját,
ösvényt egyengessetek a kietlenben
a mi Istenünknek!”

Kiáltó szó vagyok a pusztában.
Nem több, nem kevesebb!
Nem vagyok a Krisztus, 
sem próféta.
Nem vágyom rangra, 
sem puha ruhára.
Azért jöttem, hogy
bizonyságot tegyek
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az igazi világosságról,
aki már itt van, hogy
megvilágosítson
minden embert.

Kiáltó szó vagyok!
Láthatatlan,
de messze hangzó
üzenethordozó:
Időm rövidre szabott,
utam mederbe zárt,
küldetésem tere
a világ!

Próféciákkal terhes
időben születtem,
a parttalan  lapályon
nem pihenhetek,
semmitmondó szavak
prédikálásával
időm nem vesztegethetem.
Útkészítőnek rendelt az Úr!

Kiáltó szó vagyok!
mondta János, a keresztelő
immár kétezer éve.
Szava visszhangzik ma is
új megfogalmazásban.
Új keresztelőjánosok
ajkán kél a szózat:
Emberek! „Térjetek meg,
mert elközelített
a mennyeknek országa!”

Útkészítőket keres az Úr,
akiket „semmi sem sodorhat le
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a kötelességteljesítés
egyenes útjáról”,
akik tudják mi célból
vannak e világon,
akik látják kicsinységük korlátait,
de ismerik küldetésüknek a
próféciákban megjelölt terét,
akiknek ajkán az üzenet
szívekbe hatoló,
iránymutató, mint az iránytű,
amely csalhatatlanul
mutatja az irányt a sarkok felé.

A kérdés ma is indokolt
mindazokhoz, akik
prófétai küldetésben járnak:
„Kicsoda vagy?
Mit mondasz magad felől?”

Az élet tele van
féligazságokat hirdető, 
önküldötte prófétákkal,
a világ sokféle bajára
megoldást kínáló álmessiásokkal,
de életed hitelét nem az adja,
hogy mennyi szépet és jót
tudsz elmondani önmagadról,
hanem ha Keresztelő Jánoséhoz 
hasonlóan saját vallomásodat
a prófétai ige mellett 
az Úr is igazolja..

(Bp.2005. május)
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A Jelenések könyve 
tizedik és tizennegyedik 
fejezetéhez

Ezernyolcszáznegyvennégy
október víg reggelén
mint örökké tartó fény
lángolt az advent remény
egy népben, mely hirdette:
a nagy nap elérkezett!

Ezernyolcszáznegyvennégy
október bús reggelén
mint halotti szemfedél
borult rá a csüggedés
kik tegnap még remélték:
meglátják Uruk jöttét.

Dániel nyolc tizennégy
 – melyre építé hitét
az a lelkesedő nép –
volt a kulcsprófécia:
„Értsd meg embernek fia!
… a végső időre szól!”

„Add nékem a könyvecskét!”
– mondta a sóvárgó nép.
S mily kedves volt az Ige:
édes mint szájban a méz,
melyet angyal hirdete:
„idő többé nem lészen!”

„Hanem a hetedik angyal
szavának napjaiban,
mikor trombitálni kezd,
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akkor elvégeztetik 
a (nagy) Istennek titka”
 – így szólt prófétáinak.

Mily egyszerű a képlet…
de a megvalósulás
rejtett utakon halad,
s mi édes ma a szájban,
keserű a gyomorban – 
 s a holnap bizonytalan.

A csalódás reggelén
egy téves értelmezés
a hit próbatételét
hozta a kis csapatra…
s az elszenvedett kudarc
a reményt kioltotta.

Ezernyolcszáznegyvennégy
Október új reggelén
egy nem várt prófécia
eddig őrzött mély titka
jelen, s jövő záloga,
benne Isten válasza:

„Ismét prófétálnod kell!”
Rázd le csüggedésedet!
„Sok népek és nemzetek”
várják az üzenetet:
Féljétek a nagy Istent,
ítélete megjelen’

Néki adj dicsőséget,
aki teremtett mindent:
a mennyet és a földet,
a tengert és vizeket
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és a saját képére
bölcsen kigondolt embert!

Isten mellett vagy ellen:
az idő döntésre sürget!
Langymelegség vizében 
többé már nem tengődhetsz!
Döntened kell: mellette
vagy örökre ellene!

Babilont, a nagy várost
megítélte az Isten;
a tévedés borából
nem ihatsz már büntetlen! 
Bizonyságtételedben
légy félreérthetetlen!

Rázd ki magad a porból!
Hirdesd a rád bízott SZÓT!
Az ég közepén szálló
angyal az alteregód
kinek dicsőségétől
ragyogva fénylik a föld!

Hamar eljő már az Úr,
s a sok csalódást átélt 
nép végre megszabadul…
Ezernyolcszáznegyvennégy:
csalódás és új remény,
hozz víg beteljesülést!

(Budapest, 1988.)
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A prófétáknak 
nem állítnak emlékoszlopot
„Bizony mondom néktek: 
az asszonyoktól szülöttek között 
nem támadott nagyobb 
Keresztelő Jánosnál; 
de aki legkisebb a mennyeknek országában,
 nagyobb nálánál” (Mt 11:11).

Ó, hatalmas Istenem,
mit ér az elismerő szó annak,
aki dohos börtönben
számlálja élete óráit,
amikor az ég felé néző
minden ablak bezárul, 
és a bizonytalan jelen
megkérdőjelezi
a múlt legcsodásabb
tapasztalatait is.

Uram, ha valóban az vagy,
akinek mondtalak
az emberek előtt
életem boldog napjaiban,
amikor az írástudók előtt 
a Jordánnál megvallottam,
hogy Te vagy a Krisztus,
akinek én csupán 
útkészítője vagyok;
amikor eljöttek a katonák
és a vámosok kérdezve: 
mit tegyünk?
amikor magányos prófétaként is
erős voltam;
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Uram, ha Te vagy az,
aki eljövendő,
akinek akkor hittelek,
most adj csupán egy bíztató szót,
egy kicsiny fénysugarat,
és ez nekem elég.

Uram, tudom, a prófétának
nem állítanak emlékoszlopot,
neki elég a küldetéstudat,
és az, hogy elfogadtad életét,
a jutalmat nem itt adod,
de az ő életében is vannak
hullámvölgyek, mint amikor
Illés meg akart halni, 
mert azt hitte, egyedül maradt,
vagy amikor Jeremiás azt mondta:
„nem szólok többé az ő nevében!”
----
„Menjetek el” – mondja Jézus – 
és jelentsétek Jánosnak,
amiket hallotok és láttok.”
„A vakok látnak 
és a sánták járnak;
a poklosok megtisztulnak,
és a siketek hallanak;
a halottak feltámadnak,
és a szegényeknek 
evangélium hirdettetik.”
„És boldog, aki énbennem
meg nem botránkozik.”
---
Testvérem!
A hit válsága téged sem kerül el,
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de a sorsdöntő pillanatban
a helyes választ Attól várd,
akinek szolgálatában állsz,
mert ő nem hagy magadra
maró kételyeiddel, 
s válaszában börtönöd falán át is
meglátod a megnyíló eget.  

(Bp. 2005. október)



23

Szívet adj Uram!
„Azt gondoltam: nem törődöm vele,
nem szólok többé az ő nevében,.
De perzselő tűzzé vált szívemben,
Csontjaimba van rekesztve,
Erőlködöm, hogy magamban tartsam,
de nincs hatalmam!” (Jer 20:9.)

Látást adj Uram,
látomást szent művedről,
kijelölt helyemről
néped között!

Hitet adj Uram,
várni tudót, cselekvőt,
mit éltek hősei
nagy időknek.

Szívet adj Uram,
mely mindig együtt érez
az embertestvérrel,
kihez küldesz!

Tüzet adj Uram,
Pünkösdit, ha szól Igéd,
mikor szolgálni hív
szent ügyedért!

Lelket adj Uram,
mely ha lelkesedni kell,
józanul, s  nem vakon,
érted lángol!

Erőt adj Uram,
mert nekünk erő kell,
legyőzni önmagunk,
nagy ellenünk.
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Embert adj Uram!
mert ember, sok ember kell,
kikben dicső lényed
testet ölthet.

Lelked add Uram!
töltsd ki életünkbe, hogy
életfánk gyümölcsöt,
jót teremjen!

(Békéscsaba, 1970.)
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Lehetséges?
Két vagy három emberre
volna szükséged, Uram!
Akik a Te nevedben
együtt vannak,
imádkoznak,
hogy ebben a szent egyszív
közösségben
forrjon össze
szent Egyházad!

Csupán kettő is elég:
egy idős, ifjú is egy,
kéz a kézzel
szív a szívvel
együtt vet és együtt érez –
együtt arat –
mint az a nagy
Szent Akarat!

Ha e kettő olyan épp,
mint  Káleb és Józsué
kik mindig látják a célt
akármerre
vezet az út,
tudják, hogy velük az Úr:
tűzoszlopban,
felhő alatt
oltalmuk van.

Ha e kettő éppen úgy
mint egykor Áron és Húr
tartva Mózes hű kezét
térdenállva
imádkozva
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soha el nem lankadva
összefognak
hűségben és
bizalomban.

Mert Te vársz már népedre:
végre Benned egy legyen,
készen várva jöttödet,
célba érve
áldjon Téged
a megváltott hű sereg.

Uram! Tedd meg
ami nekünk
lehetetlen!

(Bp. 1971.)
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Pontosság

Nem értem,
mindig pontos 
szokott lenni.
Most pedig 
már elmúlt négy óra,
még sincs itt.
Ellenőrzöm a naptáramban
a beírást.
Igen, nem tévedés:
2001. október 13,
csütörtök négy óra.

Most pedig 2005-öt írunk.

Befolyás

Lásd, a gyenge nyári fuvallatnak
a selymes fűszál lágyan meghajol.
Legyen egy élet mégoly pislogó,
hatásában megmarad valahol.

És senki sem – aki e földön él – 
marad társára hatástalan.
Lehet bár gyenge vagy hatalmas úr,
befolyást áraszt akaratlanul.

(Charlotte Neuls után)

(Budapest, 1983.)
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A feltámadás ereje
„Serkenj föl, aki aluszol 
és támadj fel a halálból,
 és felragyog tenéked a Krisztus” 
(Ef 5:14).

Nem írt történelemteológiát,
nem ment vissza Pilátushoz,
sem az írástudókhoz 
és a főpapokhoz, 
hogy bizonyítsa feltámadását! 

A tények úgysem mondanak semmit
annak, aki nem akar hinni!
A sírról elhengerített kő csak
félelmet keltett a katonákban;
a valóság döbbenetes hírére 
a főpapok lefizették és
hazugságra kényszeríttették 
a földindulástól megrettent őröket.

Aki nem akar hinni,
letagadja a csillagos eget is.

A csoda felülmúlta a hívő
szemtanúk képzeletét is.
A szent asszonyok, akik 
azért mentek a sírhoz,
hogy bebalzsamozzák Jézus testét,
elfutottak, mert féltek;
Mária látta a Feltámadottat
és nem tudta, hogy ő az;
még az emmausi tanítványok
szívéből sem űzte el a bánatot
az asszonyoktól jött hír, hogy
Jézus feltámadott!
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A próféciákat jól ismerő
tanítványok „elfelejtették”
a Jézus haláláról és
feltámadásáról szóló
jövendöléseket, ezért
a szent asszonyok bizonyságát
üres fecsegésnek tartották.

Elméleti és ténybeli ismeret
kevés a nagy titok megértéséhez.

Mit ér a húsvéti ünneplés
az ájtatoskodó tömegnek!? 
A nagyszombati harangzúgás,
és feltámadási körmenet
egyházi reklámmá silányult;
a temetőkapuk felirata
ottfelejtett logóként árvállik
azoknak, akik még hinni vélik, 
hogy feltámadunk!

A hinni akarót nem a csoda,
és nem az érvelések nagy száma,
hanem a feltámadás ereje
győzi meg; az a hatalmas erő,
amely megöli a bűnt a szívben
és az embert új életre kelti,
a kételkedőt összetöri
és élő hitvalláshoz segíti, 
a hitetlen Tamással 
kimondatja:
„Én Uram, és én Istenem!”

A feltámadást megélni kell
és nem csupán szemünkkel látni.
Nem a feltámadás tényének
az elhívése nehéz, hanem
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a feltámadást követő 
új kapcsolat vállalása.

Ezért választja az ember inkább
a tagadást, mert aki feltámadt, 
már nem az, aki volt,
és a feltámadottnak sem
ugyanaz többé a világ.

A bűn halálából feltámadt
Tékozló fiú jobban zavarta
az önigazult idősebb testvért,
mint az az öccse, akit szívében 
már örökre eltemetett.
A lelki halálból feltámadt,
Krisztusban újjászületett ember
nyugtalanságot ébreszt azokban,
akik jobban szeretik a bűnt,
ezért, mint  a zsidó főpapok,
tagadják a tagadhatatlant. 
A feltámadt Jézustól is
jobban féltek az írástudók,
mint a szelíd Názáretitől;

Nézz szembe azzal a ténnyel, 
hogy mindnyájan meghalunk 
és mindnyájan feltámadunk.
Te is, én is. 
Örök sorsodat az dönti el,
melyik halállal halsz meg
és melyik feltámadásban
lesz részed.

(Bp. 2006. augusztus 9.)
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Lehetett volna másképpen
„És mikor közeledett, 
látván a várost, síra azon. 
Mondván: 
Vajha megismerted volna te is, 
csak e te mostani napodon is, 
amik néked a te békességedre valók! 
De most elrejttettek a te szemeid elől” 
(Lk 19:41-42).

A Mestert követő menet 
már nagy sokasággá duzzadt, 
amikor az Olajfák hegye lejtőjén,
a Kidron völgyén áthaladva,
a várost jól belátható magaslatra értek.
A tanítványok 
és az őket körülvevő emberek
hozsannát kiáltottak;
gyermekek pálmaágakat  hintettek;
a farizeusok, mint máskor, 
szokás szerint most is tiltakoztak,
Jézus pedig végignézett 
a büszke városon,
és sírva fakadt. 

Nem magát: övéit siratta,
akik közé jött,
akik nem fogadták be őt.
Csak kevesen voltak
Simeonok és Annák,
akik mint kisdedben felismerték  
Isten Fiát. 
Tizenkét évesen még
álmélkodtak szavain a bölcsek.
Harminckét évesen      
„ólálkodtak utána,
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igyekezvén valamit 
az ő szájából kikapni, 
hogy vádolhassák őt”. 

Most, hogy a kereszt árnyéka
már rávetítődik a dicső városra,
a feszítsdmeget harsogó kórus 
bujtogató mesterei
titokban szervezkednek.
És Jézus siratja a várost
a tegnap elmulasztott alkalmakért,
mostani vakságáért
és a holnap rájuk zúduló
minden nyomorúságukért. 

A viharfelhők már fenyegetőn 
tornyosultak a város egén,
de az írások tudói,
a tudatlan írástudók 
nem vettek észre semmit,
még most sem ismerték fel
a békesség üzenetét.

Ez a legnagyobb bűn.
Nem a bűn elkövetése: 
a szándék a súlyos, 
a dac, amely a szívet
megkeményíti.
Az írástudóktól voltak
sokkal bűnösebb emberek: 
a paráznák és a vámszedők,
de ezekről azt mondta Jézus
a farizeusoknak, hogy
„megelőznek titeket 
Isten országában”.
Mert az útszéli vak elhitte azt,
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amit megnyílt szemeivel meglátott,
de a látó farizeust vakká tette
hitetlen gonosz szíve.
Bármit is tett az Úr,
nekik semmi sem volt jó,
örök ellenzék voltak,
azt tekintették hivatásuknak,
hogy mindenbe belekössenek,
és a Nagy Tanítónak, 
a végső érve – a kereszt mellett – 
már csak a sírás maradt.
Siratta ezt a várost.
Siratta népét.

Ó, a vakon látók mellett,  
ti  látón is vakok,
mikor fogadjátok el
a Megváltó ajánlatát:
„végy tőlem szemgyógyító írt,
hogy láss,
és fehér ruhákat, 
hogy ne láttassék ki
a te mezítelenségednek rútsága”. 
Mert nyavalyás és szegény,
és vak, és mezítelen vagy.

S ha Jézus kénytelen lenne
sírva elmenni melletted,
minden mi lehetett volna,
minden, mi lehettél volna,
örökre rejtve marad előtted.

(Bp. 2006. január 30.)



Krisztus iskolájában
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Krisztus iskolájában
„Én pedig azt mondom néktek:
Ne álljatok ellene a gonosznak,
hanem aki arcul üt téged jobb felől,
fordítsd felé a másik orcádat is.
És aki törvénykezni akar veled
és elvenni a te alsó ruhádat,
engedd oda néki a felsőt is.
És aki téged egy mérföldútra kényszerít,
menj el vele kettőre”  (Mt 5:39-41).

Egyszer nagyot akartam ütni 
az öklömmel.
A célpont világos volt,
a jogi megfogalmazás is ült:
Nekem volt igazam 
Isten és emberek előtt
(legalább is ezt így hittem
szilárd meggyőződéssel,
jogosnak vélt haragomban).

S, amikor azt gondoltam,
hogy keserűségemben 
és határozott igazamban
kemény leckét adok
az ellenem elkövetett 
igazságtalanságért,
még éppen az utolsó pillanatban,
amikor az ököl már lesújtani készült,
hogy visszafordíthatatlanná váljon
a sorsot meghatározó folyamat,
egy láthatatlan Valaki 
megfogta a kezem,
bevezetett a „belső szobámba”,
ahol különös módon, az
előbb még ütésre emelt kéz
lassan összekulcsolódott,



36

térdem imára rogyott,
s egyszer csak szívemben
minden a helyére került.
Már nem haragudtam,
szívem megtelt békességgel.
Azután úgy hozta az élet,
hogy én „oszthattam a lapot”,
és örömömre szolgált, hogy
ellenfelemnek kezére játszhattam,
ahol csak lehetett, a javát munkáltam.
Igaz barátok lettünk.
A nyomorúságunkról
– mintha nem is lett volna –
soha nem beszéltünk.

Így telt el több mint ötven év felettünk.
Életünk nagy része már tovaszállt,
de velünk jött utunkon
néhány összezsugorodott emlékfoszlány,
mint értékes, féltve őrzött hozomány.

Ötvenkét év múlva egy csendes estén,
amikor a múlt felett merengtünk nejemmel,
telefonon kéredzkedett be otthonunkba
a régi, kedves, jól ismert hang:
– Oly jól esik rátok gondolni,
és veletek beszélni!
Csak önmagunknak nem tudom
soha megbocsátani,
hogy akkor gonoszok voltunk
veletek szemben!

– Gonoszok? Ó, nem, nem!
Dehogy is voltatok gonoszok –
mondtam összeszorult torokkal
zavaromban.
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– Az Úr általatok minket gazdagított,
hisz’ tanulópárosban járhattuk
az osztályokat
veletek együtt egy életen át,
Krisztus iskolájában.

(Bp. 2005.május)
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A harmadik stratégia
„És ilyen fogadalmat tett Jákob:
Ha velem lesz Isten és megőriz ezen az úton,
amelyen most járok,
ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát,
és békességgel térek vissza apám házába,
akkor az Úr lesz az én Istenem.
Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként 
állítottam föl,
Isten háza lesz, és bármit adsz nekem,
a tizedét neked adom” (1Móz 28:20-22).

Húsz év megcsalatás-marta bosszúérzete,
húsz év csalás gerjesztette félelme
indul el feltornyosulva,
két zaklatott emberi szívben
Jabbók révénél,
a régsejtett találkozóhelyre.

Emitt fegyvertelen
pásztorok gyülekezete
szopós bárányokkal és
gyenge gyermekekkel,
nőkkel és házi szolgákkal,
teljesen reménytelen,
kilátástalan helyzetben;
kísértenek a múlt emlékképei:
a nagy csalás, majd a
megcsalattatások sora,
átszőve a végtelennek tűnő
múlt ködén is átsugárzó,
bátorító látomás képének
foszlányival.
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Az a létra, a menny és a föld
között, amelyen fel- és
alájártak Isten angyalai…
És az ígéretek: én veled vagyok,
megőrizlek és megáldalak,
és visszahozlak e földre…
Vajon megvan-e még az oszlop,
az a kő, amelyről
azon a hűvös reggelen
szent fogadással azt ígértem:
ha békességgel térek vissza,
Isten háza lészen…
és Te leszel az én Istenem;
vagy az egész csupán délibáb,
reményt táplálgató színes álom,
ami húsz év időspiráljában
mostanra végleg szertefoszlott?
Óh, Ábrahám és Izsák Istene:
meghallod-e újból
gyarló gyermeked fohászát?!

A folyó túloldalán már
készül a nagy leszámolás.
Négyszáz harcedzett fegyveres
urának jogos haragja
elégtételre szomjas.
Már csak egy éjszaka
és.. . lám, az idő kereke
javamra forgott,
most elnyeri a csaló a jogos jussát.
Húsz évig vártam erre a napra.
Még egy éjszaka.
és megkapod jó öcsém,
ami téged illet!
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De ezen az éjszakán, kezdetét veszi
a már készen volt  harmadik stratégia
visszaszámlálása.
A mennyei követ húsz év múlva
ismét megjelent a földön,
hogy megoldást hozzon
elrontott életekre.

Uram!
Mi is itt vagyunk valahol,
a testvért testvértől elválasztó
folyó valamelyik oldalán,
hol bosszút lihegve, hol
a bosszúállótól félve,
ilyen az életünk.
Olykor eljutunk Jabbók révéhez,
ahol  elfáradunk a küzdelemben,
máskor halljuk, amint éjszakákon
megszólítasz és beszélsz hozzánk
a testvérünk érdekében,
közös érdekünkben,
mert közöttünk ott van a folyó,
s a folyó két partján
a félelem és a bosszú,
és mindaddig nem
kelhetünk át a folyón
sem én sem testvérem,
míg az a harmadik stratégia
nem győzi le a félelmet
és az indulatokat.
Hisz’ közbenjárásod nélkül
találkozásunk
csak újabb bajt hozna ránk..
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Uram!
Te vezess bennünket
a testvértől elválasztó folyóhoz
de ne engedd, hogy
egyedül kíséreljük meg
az átkelést.
Állj utunkba a Jabbóknál,
és látogass meg harci táborunkban,
mert csak Te hozhatsz
kedvező megoldást
minden mi bajunkban.

(Bp. 2005. június)  
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A kulcsszó: szeretet
„A tanítványok közül 
senki sem merte őt megkérdezni:
ki vagy te?
Tudták ugyanis, hogy az Úr Ő”
(Jn 21:12).

Egy híjával ismét együtt 
a kis csapat.
Már „kijárták” az emberhalászok
iskoláját
és most ugyanott, 
ahol a nagy Tanító
három és fél évvel ezelőtt 
iskolájába fogadta őket, 
szorongva, évzáróra
és bizonyítványosztásra várnak.

Minden olyan jól indult.
Az első gyakorló óra, 
a csodálatos halfogás 
és a Péternek mondott bíztatás
bátorságot öntött a kétkedőkbe:
„Ne félj; – mondta Jézus –  
ezentúl emberhalász leszel.”

Azóta hány tanulmányi órát
vettek a Mester lábainál
gyakorlati teológiából,
próféciaismeretből, 
keresztény etikából
a tengerparton,
Júdea poros útjain, 
a szabad természet
nagy tantermében.
Ott tanultak imádkozni,
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a példázatokat érteni.
A legjobb tanulók éppen
nem voltak, 
de a maguk módján igyekeztek,
ne hozzanak szégyent Mesterükre.
És óh, hányszor dorgálta őket 
fájón-szelíden a Mester:
„Hogyan nem értitek?”
S látva értelmük lassú mozdulását,
halasztást adott a továbbtanulásra: 
 „Még sok mondani valóm van 
hozzátok,
de most el nem hordozhatjátok.”
És mint a peches diákok,
akik rossz tételt húznak, 
egymásután levizsgáztak 
hűségből, állhatatosságból, 
próféciaismeretből,
együttérzésből és 
szolgálatkészségből,
s most a régi mesterségükkel is
kudarcot vallottak.
Már szavuk sincs.
Nincsenek tisztában önmagukkal.
Nincs hősködő mellveregetés.
Mint bukott diákok 
egy pótvizsga reményében
ülnek a tűz körül,
közöttük ott van a Mester,
de vajon ki Ő most nekik:
tanító, számon kérő, 
ítéletvégrehajtó?
A csend nyomasztó.
Ekkor Jézus szelíden odatekint



44

arra a tanítványra, aki mindig 
mindenkit megelőzött a válasszal;
aki mindig mindenki nevében szólt;
aki mindenkinél mindent jobban tudott;
és aki  mindenki helyett megbukott:

Péter!
Még sok mondanivalóm volna
hozzád, hozzátok,
de ezen a pótvizsgán 
csak egyetlen kérdés fontos,
ha ebből megbuksz
rajtad senki nem segít; 
ha jól feleltél,
mindent helyrehozhatsz életedben;

ezért jól figyelj,
a választ is jól gondold meg:

Simon Jónának fia, mondd:
Szeretsz-é engem?
 
(Budapest, 2005. november)
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Mi az útirányod?
„De egyet cselekszem, azokat,
 amelyek hátam megett vannak,
elfelejtvén, azoknak pedig,
amelyek előttem vannak, nékik dőlvén,
célegyenest igyekszem az Istennek
a Krisztus Jézusban onnét
felülről való elhívása jutalmára.” (Fil 3:14).

Mindnyájan jöttünk valahonnan
és 
mindnyájan megyünk valahova.
Két végállomás között 
találkoznak és elválnak utak; 
bölcsőtől  koporsóig kanyarog
a végtelen labirintusok sora:
életutak. 
Mindnyájan jönnek valahonnan
és
Mindnyájan mennek valahova.

Ábrahámot gazdag környezetéből
hívta ki az Úr ismeretlen útra,
és  ő ment, bár nem tudta, hová megy.
Mózest királyi trón közelségében
érintette a Sorsfordító parancsszava.

Pétert háló mellől szólította a Mester,
Saul öldökléstől lihegve futott,
amikor Jézus megállította.   
Gedeon a keservesen megtermelt 
évi kenyeret mentette, amikor
az Úr angyala közölte vele
a menny ultimátumát.
Dávid és Ámós gondja 
a juh és a barom volt.
Lukács, orvosból lett 
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az evangélium krónikása,
Zákeus és Máté, a vámszedők 
megvetett asztalát cserélte fel
Krisztus követésével.

És jött az élet száműzötteinek
beláthatatlan, hosszú sora:
koldusok, betegek, nyavalyások, 
nyomorultak, megfáradtak.
Mindnyájan jöttek valahonnan,
más és más irányból,
királyi palotából,
hosszú vándorútról,
az élet valamely bugyrából,
délceg paripán, vagy 
bénán koldusul.

„De amikor az Istennek tetszett”
hogy megszólítsa őket
és ők hallgattak hívó szavára,
már csak egy utat ismertek,
és nem tanácskoztak testtel és vérrel,
hanem mentek egyenesen
 – mintha látták volna a láthatatlant –  
a kijelölt úton.

Testvéreim!
Mindnyájan jöttünk valahonnan
és 
mindnyájan  megyünk valahova.
Te is, én is.
Én nem kérdezem, honnan jöttél,
mert nem ezen múlik sorsod
és használhatóságod.
Nem az a fontos, honnan jöttél,
mert minden, ami mögöttünk van,
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kárba hull és szemétté válik.
Az útirány a fontos,
amerre tartasz,
amerre tekinteted irányul
amerre lépteid visznek:
ez mutatja, mit ér az életed,
és van-e jövőd.

Körülöttünk mindenütt
Lótnék sóbálványszobrai
szegélyezik az utat.
Ők is velünk jöttek valahonnan,
valameddig, de visszanéztek
mert erősebben hatott rájuk 
a múló világ érvelése
mint a távolinak tűnő cél.

Testvérem!
Nem az a fontos, hogy
tegnap és tegnapelőtt ki voltál,  
merre kanyarogtak utjaid;
az a fontos, hogy minden nap
azt jegyezhesd naplódba,
mint az Új  Világ Kolumbusza,
amikor az ég beborul
és a tenger tombol,
amikor a reményt vesztett
hajósok lázadása
az eget ostromolja:

Ma is a megadott cél felé
tartottam,
mert ez volt útirányom!

(2005. november)
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Bölcs szolga

Ne akarj több terhet hordani
mint amennyire erőd képes.
Ne akarj többet birtokolni,
mint amennyi téged megillet.

Ne akarj többet tudni annál,
mit elméd befogadni képes,
ne akard a világot megváltani,
azt már Valaki megtette.

Azt várja el tőled a Mester,
légy hűséges szolga mindenben,
annak mit kezedbe helyezett,
ne legyen egyetlen híja sem.

(Bp. 2006.január 22.)
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A mai vámszedő imája

„A vámszedő pedig távol állván,
még szemeit sem akarja vala 
az égre emelni, hanem veri vala mellét, 
mondván: Isten, légy irgalmas 
nekem bűnösnek!”  (Lk 18:13).

Uram, néha azt szeretném,
ha csupán tökéletes emberek
vennének körül engemet,
máskor arra döbbenek,  
hogy az volna a vesztem,
ha körülöttem csakis
szenteket láthatnék. 

Uram, hogy szégyellném magam
egyedül mint tökéletlen
a magukat tökéleteseknek 
mondók között,
és milyen önigazult lennék,
ha egyedül volnék „makulátlan”,
a csupa tökéletlenek sorában.

Uram, köszönöm Neked, 
hogy engem tökéletlent
a többi korccsal együtt
összegyűjtöttél aklodba,
hogy ott egymásra bámulva
felismerjük a másikban
saját nyomorúságunkat.

Uram, azt is köszönöm,
hogy amikor látok másokat
botladozva járni
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és újból talapra állni,
hozzám is kegyelmes leszel,
aki most itt fekszem a veremben.

Uram, a farizeussal ellentétben
én azért mondok hálát,
hogy Te ott voltál és ott vagy
elesésemben és felkelésemben
és a vámszedőhöz hasonlóan 
én is megigazulva
és felemelt fővel,
de alázatos szívvel
mehetek alá hajlékomba. 

Uram, add, hogy mások hibái
vagy jó cselekedetei;
az én bűneim és erényeim
mind arra tanítsanak,
hogy csak a Te jóságod 
és kegyelemmel teljes szereteted 
tehet méltóvá egyedül
a Veled való közösségre.
Ez nekem teljesen elégséges!
Köszönöm, hogy meghallgattál!

(Budapest, 2006. február 25.)
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Adjatok nékik ti enni!
„És kimenvén Jézus nagy sokaságot láta,
 és megszáná őket, mert olyanok valának,
 mint a pásztor nélkül való juhok.
 És kezdé őket sokra tanítani.
 Mikor pedig immár nagy idő vala,
 hozzámenvén az ő tanítványai mondának: 
Puszta ez a hely, és immár nagy idő van: 
Bocsásd el őket,
hogy elmenvén a körülfekvő majorokba,
vegyenek magoknak kenyeret; 
mert nincs mit enniök” (Mk 6:34-36).

„Adjatok nékik ti enni!”
mondta az Úr a tanítványoknak, 
és ők ott álltak értetlenül,
az elcsigázott éhes nép előtt
két karjukat szélesre kitárva,
mintha egy hegy elmozdítását
kérte volna tőlük a Mester,
miközben ők a megoldást
legalább „kétszáz dénárban” látták.

Urunk, ez itt a realitás
és a realitásokkal szemben
mi nem tehetünk semmit,
ennyi pénzből is legfeljebb
egy szűkös vacsorára telne, 
ami teljesen kimerítené
az amúgy is szűkös kasszánkat.

„Adjatok nékik ti enni!”
abból, amijük van, amitek van!
„Hozzátok azokat ide hozzám”,
És tanuljátok meg végre, 
hogy ahol Isten cselekszik,
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ott az ember korlátai
jelentőségüket vesztik.

Ezt hirdeti örökre Illés és
a sareptai özvegy példája,
a halni készülő emberek
kicsiny gyülekezete, 
a maroknyi liszt és kevés olaj,
a pusztában hullajtott manna,
a férjét vesztett özvegy olaja,
Jerikó leomlott kőfalai,
a hithősök tapasztalatai,
amelyek megírattak számunkra,
hogy higgyünk és cselekedjünk.

És mi mégis, ha elakadunk,
az emberi korlátokat látjuk:
a nehéz akadályokat,
amelyek utunkban állnak,
és nem akarunk elindulni addig,
míg az Úr simára nem egyengeti
előttünk az utat,
míg nem adja kezünkbe
a vissza nem térítendő költségeket.

Az Úr pedig csak egyre mondja:
„Adjatok ti enni az éhezőknek!”
elégítsétek meg a szomjazókat!
És nincs, ki meghallja szavát, 
amely elhal a siránkozó szolgák
panaszos hangzavarán:

De Uram –  hallik az argumentum,
mi költségvetéssel dolgozunk,
emberekre szabott
költségkeretünk van,
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és csak azzal gazdálkodhatunk,
amink van, ez a kemény szabály!
Ott van felettünk a Divízió,
a Generál Konferencia; 
megvesztegethetetlen revizorok
jegyzőkönyvekben örökítik meg
a szabálytalanságot.

Ja, hogy olykor nem tudunk 
elszámolni milliókkal?!
Hát igen, követünk el mi is
hibákat,  miket jóindulattal
elnéznek nekünk,
ezek miatt még nem lett semmi baj,
de a költségvetési keretet
áthágni… az súlyos hiba volna.

Az éhezők pedig arra várnak,
hogy valaki végre kinyújtsa
áldást osztó kezét, mert
„a világ sóvárogva várja
Isten fiainak megjelenését”.

És már a tájékok is érettek
az aratásra, az aratni való sok,
és az aratni vágyó munkások
ott állnak a szérűn hivalkodva,
várva, hogy talán valaki mégis
meghívja őket az aratásba. 

Urunk, adj a te népednek
bölcs vezetőket,
lelkiismeretes szolgákat,
hű pásztorokat,
tanulni vágyó tanítókat,
engedelmes eszközöket,



54

hogy végre megtanuljuk:
bár nélküled semmik vagyunk,
nem szenvedünk hiányt, 
ha benned bízunk!

(Bp. 2006. április 3.)
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A szó hatalma
„Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek,
mint akiket a szabadság 
törvénye fog megítélni”. (Jak 2:12).

Kezdetben egy SZÓ hangzott
és elindult a láncreakció,
mely a felszabadított energiából
a szépen kitervezett mintákba formálva
létrehozta a parányok és óriások
csodás világát.
És lett világosság
és lettek dombok és völgyek
és kivirultak a halmok,
benépesült a föld és a tenger,
és lett „minden igen jó”.

És ismét SZÓ hangzott
kérdezve kaján-hazugul
és elindult egy láncreakció,
mely lerombolt korlátokat,
és lett rom ott, ahol
korábban minden virult,
és folyt a vér
mint súlyos bér
a lázadásért.

„SZÓ hallatszott Rámában,
Rákhel siratta fiait.”
De elég volt egy SZÓ
és feltámadt a holt.

Csak egyetlen SZÓ kellett
  –  ezt egy pogány is hitte – 
és meggyógyult a beteg.
Csak egy szelíd SZÓra várt
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a háborgó tenger,
és lecsendesedett,
s a hajóban ismét béke lett.
Egy SZÓ hangzott: Hozsánna!
és hullt a virág,
és lengett a pálmaág,
és virágszőnyeg-szőttes 
borította az utat, 
ahol az Emberfia
a jámbor állat hátán elhaladt.

Egy SZÓ sikoltott: Feszítsdmeg! 
és az őrjöngve hömpölygő tömeg 
elvetette a felkínált kegyelmet!
A SZÓnál csak egy nagyobb 
hatalom van:
a SZERETET, amely ha kell,
ajkadra szót adni mer
vagy hallgatni megtanít.
Ezt az erőt kérd!
Mert szavad lehet balzsam,
vagy vitriol;
gyógyító, mosolyt teremtő erő
vagy szorító hurok,
melyre a szív 
infarktussal válaszol.
Lecsendesíthet viharokat
vagy tengert korbácsolhat,
folyhat a szavak csatája
mindaddig, amíg a mennyben
a végső SZÓ hangzik:
„Meglett”
S ebben a szóban benne 
lesz ítéleted!     
(Bp. 1984. november 20.)
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Taníts meg Reád nézni!

„Nézzünk fel Jézusra,
a hit szerzőjére és beteljesítőjére
aki az előtte levő öröm helyett – 
a gyalázattal nem törődve –
vállalta a keresztet
és az Isten trónjának  a jobbjára ült 
(Zsid 12:2).

Uram! 
Egyszer hívtál meggyőző hangon,
s érveid előtt meghajtottam
kétkedő, ingadozó szívem.

Uram!
Te küldtél bátorító szóval
és azt mondtad: „Én veled vagyok”,
s én vállaltam szabott sorsomat.

Láttam
tovasuhanni mások mellett
vágyott világok felé törve
nagy csóvájú üstökösöket.

Láttam
lehullani piedesztálról
saját árnyéka nagyságától
mámoros hiú önámítót.

Láttam
kevélyeket megaláztatni,
alázatost felemeltetni,
gyengét előtted leroskadni.
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Láttam
az elnyomottat és levertet
 – mint hordta a kimért keresztet –
megvetve és megdicsőítve.

Láttam
hazugot igazság-ruhában,
ártatlant gazsággal vádolva;
együtt igazságért kiáltva.

Uram!
sok mindent láttam és megéltem…
mindezek villanásnyi képek;
ha jő a hajnal, mind eltűnnek, 
mint harmat a déli szélben.

Uram!
Amíg e torz, zavaró képek
száguldó pergésében élek,
Te tisztítsd meg látásom terét!
Add, hogy tisztán lássam arcodat,
melyből szeretet és béke árad!
Segíts élesen látnom mindig 
a célt, mely a kereszt fényében
megvilágítva tárul elém!

Uram!
Én nem akarok senki másra nézni,
én nem akarok senki mást követni; 
csak taníts meg mindig,
mindig Reád nézni!

(Békéscsaba, 1970.)
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Csak ennyi volt
Csak ennyi volt: 
Ő szólt,
s körülöttem mindennek
más értelme lett,
a lármázók hangzavarát
égi zene űzte el.

Csak ennyi volt:
Ő hívott,
s én elindultam Felé
botló léptekkel.
Nem kérdeztem, merre menjek,
csak mentem: Ő vezetett.

Csak ennyi volt:
Ő adott.
Én kinyújtottam kezem,
Ő megtöltötte,
azóta is abból élek
mint Sarepta özvegye.

Csak ennyi volt:
Ő kért.
Én odaadtam mindazt,
ami enyém volt,
hogy ne legyen semmim nekem,
ami nem közös Vele.

Csak ennyi volt:
Szeretett. 
Én nem tudom, hogy miért,
talán csak azért,
mert oly gyámoltalan voltam,
s kellett, hogy szeressenek.
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Ő szólt – én hallgattam…
Ő hívott – én elindultam…
Ő adott – én elfogadtam…
Ő kért – én odaadtam…
Szeretett – szeretem…

Ez minden.

(Békéscsaba, 1971.)
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Tévedésből megölték
„Ne engedd a te szádnak,
hogy bűnre kötelezze testedet,
és ne mondd az angyal előtt,
hogy tévedésből esett ez;
hogy az Isten a te beszéded miatt
 fel ne háborodjék
és el ne veszesse
 a te kezeidnek munkáját.” 
(Préd 5:6).

Nyolc golyót eresztettek
a fejébe.
Szitává lőtték:
Mert olyan házból jött ki,
amelyet megfigyelés alatt tartottak.
Mert gyanúsan viselkedett.
Mert azt hitték, terrorista.
Mert futott.
Mert nem állt meg felszólításra.
Gyanúsan viselkedett.

Ma nem nehéz gyanúsan viselkedni.
Ma nehéz nem gyanúsan viselkedni.
Ha valaki nem olyan mint a másik,
az már gyanús;
ha valaki olyan mint a másik,
az is gyanús,
mindenki, aki él, gyanús.
Az is gyanús, aki nem gyanús,
mert miért nem gyanús?

A reflexeink rosszak…
Akkor is gyorsan „visszaütünk”,
ha senki sem ütött, mert félünk,
és a félelem rossz tanácsadó,
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amely ha hatalmába kerít,
romba dönti emberségedet, 
és testvéred ellenségévé tesz.

Nézz körül és az utak mentén 
lásd, emberarcok sorakoznak,
akik egykor közöttünk voltak.
Tévedésből megölték őket,
mert ők is gyanúsakká váltak.
És elkezdtünk tőlük félni,
és elkezdtek tőlünk félni,
és mindenki elkezdett félni.
„És a félelem gyötrelemmel jár.”
A félelem ellen
egy hatásos fegyver van:
a szeretet, amely 
„kiűzi a félelmet” a szívből 
és békességgel tölt meg
és biztonságérzetet ad 
és mindent a testvér 
javára magyaráz.

Hány tévedésből kimondott szó
mint jól célzott lövés
osztja a halált körülöttünk
a gyanútlan gyanúsokra, 
mert nem olyanok mint mi vagyunk
és mi nem szeretjük azokat, akik másak,
vagy mert olyanok, mint mi vagyunk,
és mi nem szeretjük azokat,
akik olyanok, mint mi vagyunk.
Mert nem Krisztust látjuk egymásban
hanem önmagunk tükörképét,
amely követ vagy előttünk megy,
tapintatlanul velünk jön.
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És mi meghúzzuk a ravaszt,
hogy a másikban élő önmagunkat
likvidáljuk örökre,
de a megholtból
reinkarnálódott énünk 
tovább él egy másik testvérben.

A nekrológban pedig ennyi marad:
tévedésből történt minden.

Uram!
Óvj meg bennünket
az ilyen tévedésektől!

(2005. szeptember)
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Amire ma szükségünk van
Uram, adj nékünk ma embereket,
bölcs, nemes, hitben erőseket,
akik szolgálatra készek,
akiket a szolgálat terhe 
nem nyom a földre,
akiket nem tántorít meg 
a vesztegető hunyora,
akik szilárdan állnak elveik talaján, 
akiket nem csábít a demagóg csalárdsága,
és kitérnek a hazug szó elől,
mely a népet hízelgéssel megveszi;
akik nem a köd homályában,
hanem a napfényben élnek:
otthon és szolgálatuk helyén.

Egyedül a tömeg hisz a szédelgőnek;
ő az ki szándékában nagy, tettekben kicsi,
és önzése siratja a szabadságot,
mert jog és jogtalanság nem egyesül.

(Josiah Gilbert Holland után)

(Bp. 1983.)
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Valaki folyvást követ

Valaki folyvást követi a léptem,
ki vezet vissza, ha az útról letérek?
Velem virraszt, mellettem alszik,
lassan követ, s ha futok, utolér.

Meredek az út, csúszik a lábam
és nem szolgálja léptem mások javát.
Velem jön az alázat völgyébe,
követ ösvényemen, mely a sírba vezet.

Legyek hű vagy hűtlen, tán hívő 
keresztény,
folyvást követ, aki gyengébb nálam is;
ha elesem, velem bukik,
csúszik, ha állni sem tudok,
bármit tegyek is, folyvást követ.

Ha szeretem a világ gyönyörét
Vagy elfordulok a bűn éjétől;
Küzdök, hogy nyerjek örökéletet:
A Bíró dönt majd, hogy kit fogad el.
Ha pusztulás a sorsom, ő ott is követ.
Rám pedig vár csalódás és szégyen.

(Elisabeth Rosser után)

(Bp. 1983.)
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Értelmetlen feladat

Azon töröm a fejemet,
Hogy min törjem a fejemet.
Megkaptam a feladatot,
Ezen bosszankodom nagyon.

Mi értelme lehet annak,
Aminek nincs semmi haszna,
Nem nyer áldást tőle senki,
Csak az időt vesztegeti.

Jó a kérdést megvizsgálni:
Tudsz-e jó példát mutatni 
Szorgalomból, becsületből,
Követendő emberségből?

Ha nemleges a válaszod,
Mit kívánsz akkor másoktól.
Nézz magadba önvizsgálón,
Térj meg az Úr jóvoltából.

Jó barátom, mikor lesz már
Benned igazi józanság?
Mikor fogsz már egyszer végre
Kérve nézni fel az égre?

Onnan kapsz majd bölcs tanácsot,
Hogy másokkal mint kell bánnod,
Nehogy majd a végítélet
Híjával találjon téged.

(Budapest, 2006. február 19.)
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Hit, remény és szeretet
(Trilógia)

„Most azért megmarad a hit,
remény és szeretet, e három;
ezek között pedig legnagyobb
a szeretet” (1Kor 13,13).

A reményhez
(Allegória) 

Úgy kaptalak ajándékba
mint tavaszi napsugarat,
amely magát ingyen osztja 
a sok sebből vérző világban.

Szeretném megsimogatni
arcod fénylő sugarait,
de kedves tekintetednek 
csupán melegét érezhetem.

Ha napod éghajlata zord,
arcodra felhő tornyosul,
szép szemednek megtört fénye
akkor is reményt sugároz.

A hit

Hitre a remény segített,
Melyet Isten adott nekem.
Ő szólt: amiben reménykedsz,
hit által a tied lehet.
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Hit és remény: mennyei fény,
két ajándéka Istennek,
egyik bíztat a hívésre, 
másik erőt ad cselekvésre.

Hitem a reménylett dolgok
megfogható valósága,
hit által te is úgy győzhetsz,
mint kik országokat győztek.

A szeretet

Ez a harmadik az első,
nélküle az élet üres,
mert szeretet tartósítja
a reménységet és hitet.

Nem szerethet az igazán,
aki gonoszt gondolva jár,
arca hamis mosolyt áraszt
a szívében csalárdság van.

Ha üresnek érzed szíved,
Jézus szeretni megtanít:
úgy szeressétek egymást, 
mint én szerettelek titeket.

(Budapest, 2006. augusztus 23.)
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Győzelem

Aki azt hiszi:
csatát vesztett,
mielőtt még harcba lépne,
eljátszotta a győzelmet – 
vesztes ember.

Aki azt mondja:
én nem merem,
s szemével félve visszanéz,
akarása összeroppan
terhe alatt.

Nyerni akarsz,
De vesztésről szólsz,
szívedet kétely gyengíti – 
győzelmed meghalt,
mielőtt csatába mennél.

Aki azt hiszi:
elkerülték, 
magányos lesz annak útja.
A siker azt koronázza, 
aki várja!

Nem mindig győz,
aki erős,
nem mind első az, aki fut, -
de célba ér bizonnyal mind,
ki mer, ki hisz!

(Ismeretlen német költő után)

(Bp. 1983.)
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Emberré válás titka

Emberséged fokmérője
Nem az, hogy téged hányan
Szeretnek szívből igazán.
Emberi nagyságodat se
Az előtted hajbókolók
Váltakozó számával summázd.

Ha nagy akarsz lenni – 
Ezt mondja Jézus:
Légy mindenkinek szolgája,
Ez a valódi nagyság titka;
És ha szereted, ki gyűlöl téged,
Ekkor lett érett emberséged.

Krisztus egész életében
Szolgált és szeretett.
Nem érdem szerint mérte,
A mennyei kincseket,
Azt nézte, mire van szüksége
A gyötrődő léleknek.

Ha nagy akarsz lenni,
Tanulj meg szolgálni, szeretni,
Jézus lábnyomában járni,
Lehajolni, felemelni,
Mást magad elé engedni,
Mert így fogsz igazán
Emberré válni!

(Budapest, 2006. febr.27.)
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Szeretetmorzsák 

„Jobb adni mint venni”,
ezt mondja az ige.
Jobb szeretni, mint
szeretve lenni:
igazolja az élet. 

A másoktól kapott
szeretet csapját 
elzárhatják tőled,
de a benned élő 
szeretet zárjának
te vagy az ura. 

Az a szeretet,
amelyet kívülről kapsz,
olyan, mint a kabát,
ami oltalmat adhat 
a fagyos szélviharban, 
de váratlanul bármikor
levehetik rólad.

Legyen saját energiád,
ne légy másoktól függő.
A benned élő szeretet
belülről melegít téged,
ha betakarod vele a fázót,
téged is megóv a fagytól.

(Bp. 2006. március 5.)
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A diakónus

Hogy tudnád vigasztalni azt,
akinek nyomorúságát
csak ajka remegve elsírt
panaszszavából ismered?

Hogy tudnád megérteni azt,
akinek küzdelmes útját
elérhetetlen távolból
bíróként tanulmányozod?

Hogy tudnád erősíteni
a roskadozva járót,
ha nem ismernéd magad is 
a terhek alatt görnyedő
testvéred súlyos fájdalmát? 

Jób virrasztó barátai
„nyomorult vigasztalók” voltak
mert csak egy törvényt ismertek,
amely szerint minden ember
saját vetését aratja.

Így látta a Messiást is,
Isten érettünk halt Fiát
az a nép, amely közé jött:
Ostoroztatik, verettetik
és kínoztatik Istentől.

Pedig Ő magára vette
súlyos betegségeinket,
hordozta fájdalmainkat,
ismeri gyarlóságunkat,
ezért meg tudja érteni
minden nyomorúságunkat. 
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Ha meg akarod érteni
szenvedő testvéreidet
tanuld meg magadra venni
terhüket, és elfogadni,
mit az Úr reád helyezett.

Ha megértetted az Urat,
és elfogadod sorsodat,
akkor elkészültél arra,
hogy mások vigasztalója,
és az Úr hű szolgája légy!

(2006. február 27.)
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Az írás nem szórakozás –
felelősség

„Senki sem él önmagának”,
senki sem ír önmagának,
amit írunk, amit mondunk,
azért felelősek vagyunk.

Ha kezedbe tollat veszel,
legfőbb gondod csak az legyen,
hogy értsék egyértelműen,
mit üzen általad Isten.

Ha elfogy az írnivalód,
két forrásból pótolhatod:
keresd a jó kapcsolatot
Istennel és emberekkel.

„A téma az utcán hever”
csupán oda kell figyelned
és le kell hajolnod érte,
a többi már „magától megy”.

Azért egészen mégse hidd,
hogy minden az öledbe hull,
nem barátom, nem „magától”,
válik szó a gondolatból.

Mindenért meg kell dolgoznod,
a mellveregetés kevés,
a kemény agytorna mellé
kell még egy kis korán kelés,
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a szavakat ki kell ásni,
azután jól meg kell rágni,
fűszerezni, jól tálalni,
hogy lehessen „fogyasztani”.

A szó legyen mindig igaz,
a hír sose legyen „kacsa”,
hitelképes csak úgy lehetsz,
ha szavad „úgy-úgy és nem-nem”.

Tetteiddel szavaiddal
légy mindig iránymutató,
hidd azt, hogy nem a papírra:
márványba vésed szavadat,
amely dicsérőn vagy vádlón,
az ítéletnapig megmarad.

(Budapest, 2006. július 26.)
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Mit értettél meg eddig?
Ha szeretnéd, hogy Isten művében 
jó irányba menjenek a dolgok,
de te még arra sem vagy hajlandó,
hogy szolgálatot vállalj az Úrért,
még nem érted az egyház lényegét.

Ha súlyos hibákat látsz másoknál,
de nem akarsz jó példát mutatni,
ha csak bírája vagy a másiknak,
és nem tudsz segítségére lenni,
akkor kérj bocsánatot az Úrtól.

Ha látod az erőtlent küzdeni,
és nincs benned készség segíteni,
ha az elesettnek nem vagy támasza,
s lenézed azt, kinek nincs barátja,
nyomorultnál is nyomorultabb vagy.

Ha csak jogaidat hangoztatod,
s kötelességed elhanyagolod,
sajnálatra méltó az életed, s
mi érték volt benned, mind elveszett,
nincs, ki rajtad segíteni tudjon.

Ha majd Krisztus lesz életed ura
és foglyul ejti gondolatodat,
ha a ranglétrán, mit elképzeltél, 
magad elé engedsz minden testvért,
és megtanultál szívből szeretni,
akkor itt a gyülekezetedben, 
egy csodás jövőkép tárul eléd.

(Kecskemét, 2006.szeptember 23.)



Kórházban
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A Merényi Kórház
névtelen  harcosainak

„Mert nem a jót cselekszem,
 amelyet akarok; hanem 
 a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. 
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében 
a belső ember szerint,
 de látok egy másik törvényt 
az én tagjaimban,  amely 
ellenkezik az elmém törvényével,
 és engem rabul ád a bűn törvényének,
 amely van az én tagjaimban. 
Óh én nyomorult ember, 
kicsoda szabadít meg engem 
e halálnak testéből?”
 (Rm 7,19.22-24).

Ti névtelenségben élő sorkatonák, 
orvosok, ápolók és gondozottak,
akik itt vívjátok kemény harcotokat
ennek a megszürkült, vén kaszárnyának
sok tragédiát őrző falai között,
együtt és mégis a front két oldalán,
hol elbukva, hol győztesen felemelkedve,
tiétek csodálatom és tiszteletem.

Mi tett titeket szövetséges társakká
a sokszor sziszifuszi küzdelemben?
Mi tesz együttmunkálkodókká akkor,
amikor a kérő tekintetek
a kinyújtott, segítő kézre várnak?
Miért közös öröm a megélt siker
és miért közös a kudarc bánata,
ha győzelem vagy kudarc a harc ára?
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Ősidők óta folyik ez a harc bennünk, 
erők küzdenek ellenünk, érettünk, 
a küzdőtér a lelkünk és a szívünk.
Segítsetek emberek, mert elveszünk!
Pállal, a pogányok apostolával
együtt kiáltjuk: megvan bennünk a jó,
de a győzelem útját nem találjuk,
ezért azt tesszük, amit nem akarunk.

Halljátok meg mindnyájan a jó hírt
ti, segítők és segítséget várók:
Az istenképmás ott van bennetek,
nem reménytelen a helyzetetek,
nem vagytok egyedül küzdelmetekben,
mennyei erők harcolnak veletek,
nézzetek a Golgota keresztjére:
Győzelmetek árát Krisztus lefizette.

(Budapest, 2006. február 22.)
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Kezdd el újra!

Ha elrontottál valamit életedben,
És úgy érzed, nincs aki helyrehozza,
Ne add fel, ne dobd el végső reményedet
Mert a segítség ott van közeledben.

Rontani természetes, emberi dolog,
Mert a romlást akaró ellenség,
Ott van zsigereinkbe ágyazódva,
És hatalmat követel magának.

Uralma alá hajt, ha könnyen feladod,
És szenvedéllyé válik kisiklásod.
Jónak mondja azt, ami jól esik de rossz,
És így jutsz el, az érzékcsalódáshoz.

De ha vállalod, hogy homo sapiensként
Küzdesz a kitűzött nemes célért,
Higgy Krisztusban, fogadd el erejét,
Ez az erő az újrakezdéshez elég.
 
(Budapest, 2006. február 22.)
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Erika a bibliakörben

Hálás szívvel
elhallgatom
ajka lelkes
bizonyságát,
szavaiból
kicsorduló 
édes öröm 
áradatát.

Két ragyogó
fényes szeme
mint mennyei
lámpás tüze 
világít be 
a szomorú
emberlelkek
rejtekébe.

Uram! Jézus!
Add meg azt, hogy
kedvessége,
szeretete
sok gyümölcsöt
teremhessen 
a megfáradt
bús szívekben!

(Budapest, Merényi Kórház, 2005. október)
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Esti leltárkészítés
Reggel kilenc ötvennyolc
Megcsörren a telefon.
Még két percnyi időt ad 
A Favorit díjcsomag.

Vonal végén Erika,
Szép jó reggelt kívánva,
Lelkesen elhadarja
Hány emberrel beszélt ma.
Hány szívbe öntött vigaszt;
Hány meghallgatott panasz
Került imatárába.
Szép napot… viszhallásra!
-------
Este féltíz, telefon,
Az idővel most nincs gond,
A díjcsomag bőven ad
Holnap tízig zöld utat. 

Ez a nap is csodás volt
Az Úr nagyon megáldott,
Nyolc-tíz lelket hívtam meg
Ma a gyülekezetbe. 

Ezenkívül felhívtam
Katikát és Klárikát,
A magányos Arankát,
Rózsámat és a Jóskát,

Juhos Piroska nénit,
Nádorfi Lajos bácsit…
Farkas Ildikót és mást,
Kik itt vannak a listán.
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Miközben vigasztaltam,
Sikerült „felülírnom” 
Egy kicsit ma is, fájó,
Kéretlen úti társam’
------------
A háromnegyed óra
Ismert és ismeretlen
Személyeket hozott be
Gondolatvilágomba.

Uram, fogadd el őket, 
Erikát áldja kezed!
Küldj még hozzá hasonló
Sok hű missziómunkást! 

(Bp. 2006. feburár 22.)
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A Deák-téri 
Metró-állomáson

Mindenki jön
valahonnan,
egyik innen,
másik onnan.
mindenki megy
valahova,
egyik ide
másik oda.
Ily egyszerű
az életünk,
nemsokára 
hazamegyünk.

Azért kérlek
mindig figyelj,
lépteidet 
jól gondold meg.
Ne nézz jobbra
ne nézz balra,
Jézust figyeld,
Őt kövessed,
mert a mennybe
egy út vezet
és ez az út
a szeretet.

(Bp 2006. jaunár 22.)
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Kardiológiai Osztályon

Mint láthatatlan
űrközpontból irányított
szatellitek
vagy az épületbe betévedt
gömbvillám
úgy száguldanak
az egészségügy
fehérköpenyes
napszámosai
a kétszintes
kardiológiai osztály
folyosóin
az intenzívből ki
a vizsgálóba be
lépcsőn le
lépcsőn fel
saját lábukon
mert a lift lassan közlekedik
a betegek pedig türelmetlenek

és a szív az a különös szerkezet
nem vár a késlekedő
műszerészre.

(Szent János Kórház, 2005. november 15.)
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Traumatológia

Baleseti 
Sebészeten
Éjjel-nappal
Egyfolytában 
Törött kezek
Bevert fejek
Türelmetlen
Egyvelege
Begipszelve 
Reménykedve 
Vár egy kedves
Tekintetre
És orvosi
Segítségre

Miért voltál
Oly ügyetlen,
Hogy eltörted
A kezedet
Várj most szépen
Türelemmel
Míg az ebcsont
Beforr szépen.

(Szent János Kórház, 2005. december 30.)
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Közelebb a célhoz

Ha tudsz örülni
az örülővel,
sírni a síróval,

ha azt keresed,
kinek segíthetsz,
nyomorúságában,

máris úgy érzed,
lejött a földre
az Isten országa.

Szenvedélybetegek között

Érdemes,
nem érdemes
fáradozni?

Van célja,
van értelme
missziónknak?

Gyarlóság 
azt vizsgálni
mi mennyit ér,

Jézusunk
értünk adta
szent életét.

(Merényi Kórház, 2005. október 26.)
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Hű Munkatársamnak

Jobban szeretlek én Téged,
Semhogy magamhoz kötnélek,
Ezért is vigyázok Reád,
Ne érjen Téged semmi vád.

Minden nap így imádkozom,
Az Úr őrizzen utadon,
Ápoljad azt a tudatot:
Az Úr a Te patrónusod.

Ha teher nyomja válladat,
Erősítsen az a tudat,
Nem hagy sohasem magadra,
Aki kimérte utadat.

Missziós szolgálatodban
Ha közelembe hoz utad,
Állj meg mellettem egy szóra,
S mondd el tapasztalatodat.

(Bp. 2006. március 23.)



Ádám és utódai
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Ádám és utódai

Még sokáig visszajártak
Éden keleti oldalához,
ahol Kerubok és világító
pallosok lángja őrizte 
az élet fájához vezető utat.

Minden nappal hosszabb
és fárasztóbb volt az út.
Éden terített asztala helyett
verejtékkel szerzett kenyér
a nehéz munka bére.

A bíztató ígéret reménysugara
egyre halványulóbb fénnyel
szűrődik át az évek, századok
sűrű ködfátyolán.
Nem tudni, mit hoz a holnap.

Hűvös alkonyattól napkeltéig
lassan múlnak az éjszakák 
Édenen kívül.
Napnyugtával, távol messzeségből
szerető szívű Édesatya 
fájdalmas hangja szólítja
eltévedt gyermekét:
„Hoool vagy Ááádááám?!”

Uram, én félek…!
Kereslek Téged és
keresem önmagam, 
miközben még ma is fülemben  zsong
a kígyó hazug sziszegése, 
átszűrődve a sakálok
távoli ordításán
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és érzem szívem körül a
hurok szörnyű szorítását.

Uram! az asszony magvát is,
aki majd a kígyó fejére tapos
mindhiába várjuk.
Az ígért szabadító helyett ismét
a kígyó győzelmét hozták 
a súlyos napok,
amikor a halál lehelete 
kajánul arcunkba csapott.

Éden emlékképe 
már csak lelkünkben él…
de mégis, ahogy a távolság nő,
úgy formálódik tudatunkban
egy megfoghatatlan új világ,
ismeretlen és elképzelhetetlen
szépségével, jóságával, 
valahol az idők végén,
távoli messzeségben,
szebb, mint hajdan volt Éden.

Igen, gyermekem, Ádám!
te visszatérsz a porba,
ahonnan vétettél,
mert a bűn zsoldja halál,
amint megmondtam neked 
azon a végzetes napon,
de utánad fáklyák gyúlnak
a hosszú történelem
kijelölt őrhelyein
és tovább viszik 
Új Éden üzenetét.
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Ha a remény veszni tűnik,
megkent szemek látóvá nyílnak,
parázsló ajkak 
prófétai szavakat szólnak
és szabadulást hirdetnek.

Jer, megmutatom neked
a jót és a gonoszt, hiszen
ez volt az alku tárgya a Kertben,
amikor még minden igen jó volt.
Ámde a gonosz harcot hozott;
küzdelmet, melyben vér folyik
végtelen áradatban
az ártatlan Ábel vérétől
a föld vértengerben fürdő
végső vonaglásáig.

De figyelj! Nézd,
mint rajzolódik ki 
az idők ködéből egy Halom,
látod, ott van az „Asszony Magva”
aki a kígyó fejére tapos,
körülötte a menny és föld erői
vívják iszonyú harcukat.
Az Univerzum „lélegzete” 
egy pillanatra megáll:
te vagy a tét, Ádám!
Éretted emelkedik ott a kereszt
ég és föld között,
s rajta Teremtőd,
aki meghal, hogy te élhess 
és ehess az Élet Fájáról.

Villámok sújtanak le az égből:
lásd, mint vettetik ki a világ
fejedelme, a te ellenséged,
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hogy legyen béke, béke,
amelyben minden ismét igen jó.

Elvégeztetett!
És ott, a távolból, már
vár rád új hazád.

Látod már az  utat és a célt? 
Ádám! Gyermekem!           

(2006. június 23.)
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Az idő

„Uram, te voltál nékünk hajlékunk
nemzedékről nemzedékre.
Minekelőtte hegyek lettek
és föld és világ formáltaték,
öröktől fogva mindörökké
te vagy Isten.
Mert ezer esztendő annyi előtted,
,mint a tegnapi nap, amely elmúlt,
és mint egy őrjárási idő éjjel.”
(Zsolt 90:1-4.)

Azon tűnődöm magamban,
hogy érthetném meg az idő titkát:
volt-e idő, 
amikor még nem volt idő
és lesz-e idő, 
amikor már nem lesz idő?
Hogy lehet egy nap ezer esztendő
és ezer esztendő egy nap?
Az idő rohan-e
vagy mi haladunk át
a mozdulatlan időóceánon?
Mi az igazság Einstein 
relativitáselméletében? 

Néha azt hiszem,
az idő egy mozdíthatatlan
végtelenül hosszú alagút,
és rajta át húzza az embert 
valamilyen titkos erő,
s amikor a tehetetlenség 
törvénye alapján
az időalagút végére érünk,
vége szakad életünknek.
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Máskor azt gondolom,
az idő egy perpetuum mobile,
egy óriáskerék, amelyet 
láthatatlan erő forgat,
s nekem versenyt kell futnom,
hogy minél tovább 
a zeniten maradjak,
mert ha a lefelé 
ereszkedő pályán
gyengül az erőm
és nem tudok versenyben maradni,
életem sötét éjszakába zuhan.
A kerék pedig forog tovább.

Néha szeretném 
megállítani az időt,
mint Józsué 
Gibeonban a napot;
máskor azért imádkozom,
hogy az Úr ígérete szerint
rövidíttessenek meg a napok.
De az idő nem hallgat rám,
mert nem vagyok az idő ura,
csupán sáfára.

Van, amikor szorít a kötelesség,
és szeretnék versenyre kelni
Idő Úrral,
de ő nem hagyja magát leelőzni. 
Azt mondom: siet az idő,
pedig én vagyok késésben;
máskor úgy érzem: nincs időm,
pedig ő egyformán osztja magát
mindenkinek. 
Így telnek éveim.
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Uram, ha nem is tudjuk
megérteni a másodpercek
és az örökkévalóság titkát,
segíts, hogy felismerjük
a nekünk adott idő értékét.
Add, hogy helyesen tudjunk bánni 
a mi rövidre szabott időnkkel!
a perceinkkel és az évekkel.
Taníts úgy számlálni napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk!

(Bp. 2005. október )
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A fogalmak átértékelése

Ténylegesen hazudott, 
de mi, jó keresztények
ezt mondjuk:
a kedves testvér tévedett,
mindnyájunkkal megeshet.

Legújabban bizony csalt,
de mi elnézők vagyunk,
nem kell nagy ügyet csinálni,
úgylehet, ilyen a legjobb 
hívővel is megtörténhet.

Így kötünk kompromisszumokat
egymással és a bűnnel,
mert jól esik ugye,
ha nekünk se róják fel
apró kis magánügyeinket.

A számla pedig egyre hízik;
vajon ki fizeti ki?

(Bp. 2005. december)

Ki érti ezt?

Te érted?
Nem.
Mit nem?
Mit értek-e?
Á, úgy sem érted!
--------
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Ál-szentek

Mocskolódásnak minősítik,
ha figyelmeztetést kapnak,
de nem akarják elismerni, 
hogy ők a mocsokban vannak.

Úgy látszik, a szappan jobban csíp,
mint az áporodott szagú szenny,
ezért magukat jobban érzik 
ha nem nyúl hozzájuk senki sem. 

Van ettől ésszerűbb megoldás:
hasznosabb, ha nem feküdsz sárba,
nem jársz soha szappan nélkül, és
mocskos ügybe nem mártod magad. 

(Bp. 2005. november 11.)

Morzsák
Látod?
Nem látom.
Mit nem látsz?
Semmit.
Akkor miért bámulsz?

------------

Szívességet kért.
Azt mondta,
semmi az egész.
A semmit meg tudja
csinálni maga is,
minek ahhoz segítség?
----------
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Gyötrő gondolatok
lopják szememből az álmot.
Nem tudok tőlük szabadulni.
Kellene egy kedves gondolat,
amely képes elűzni 
a hívatlan bujtogatót.
Na tessék! Itt van!
Most meg ettől nem tudok aludni!

(Budapest, 2005. november 13.)

Hej, ha mindenki tudná:
becsületesnek lenni érdemes,
nagyon hamar csupán 
gazemberségből is
becsületes lenne 
a világon
minden ember!

----------

Látod milyen?
Nem jött el, pedig vártam.
Meghívtad?
Nem.
Miért nem?
Mert tudtam,
úgysem jön el. 
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Talány

Már senki sem tudja,
mikor kezdődött 
az ellenségeskedés.
Azt sem tudják a kedves testvérek,
miért nem bírják egymást.

Csak! Mondja az egyik!
Tulajdonképpen nekem nincs
vele semmi bajom,
így a másik.
Csak azért kerülöm,
nehogy véletlenül megbántsam.
Ugye, milyen tapintatos vagyok!?

Az unokám sem tudja megmondani,
miért nem szereti a spenótot;
csak, mert rossz – mondja ő,
pedig még meg sem kóstolta.

Ezek az élet nagy talányai.

De ha akarod tudni a választ, 
a magyarázat nagyon egyszerű:
Csak, mert még 
nem ismerték meg Istent, 
mert az Isten szeretet.

(Kecskemét, 2005. november 1.)
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Ne fulladj a vízbe

A zúgó, rohanó folyam
mindent elsodor, mi eléáll,
vájt medrében bőszen rohan,
ezért eltérítni ne próbáld.

Ámde mégis, ha okos vagy,
bizton utazhatsz a hátán,
célba érhetsz kis csónakoddal, 
csak ügyesen kormányozzál.

(Bp. 2006. február 9.)

Tény és szándék

A tények makacs dolgok,
nem kell bizonyítanunk,
a kézzelfoghatóról
könnyű kommunikálnunk.

De ha a kétségbe vont 
szándékot magyarázzuk,
a bizalmi válságot
már el nem tagadhatjuk.

(Bp. 2006. február 10.)
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Felfordult velem a világ   

Fura világ ez a mostani,
már-már alig lehet megérteni.
tetézi a nyelvi problémát,
hogy nincs aki lefordítaná.

Ámulva hallgatok egy verset,
mely lelkemet melengette, 
de csattan a kemény vélemény:
„szegényes fűzfa-költemény”.

„Tudok én ettől sokkal szebbet,
modern művészi alkotást”;
hallgatom feszült figyelemmel,
nem nyerek belőle okulást.

Megyek inkább a múzeumba
képzőművészeti tárlatra!
Munkácsy alkotása előtt
Giccset suttog a „szakértő”.

„Mutatok neked mai műveket 
szívet szemet gyönyörködtetőt!”
szép, szép, mondom megadóan,
bár nem tudom mit ábrázolhat.

Ápolom inkább anyanyelvemet,
de jaj, úgy érzem,  messze tévedtem
köröttem idegenül beszélnek,
tán az Andromédákról érkeztek?

Ó, fura világ ez a mostani
már-már alig lehet megérteni,
nincs tehát más, mint megtanulni, 
Labirintusban eligazodni.    

(Bp. 2006. június 21.)
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Mentsd meg Urunk népedet!

Segíts meg bennünket,
szabadító Istenünk,
a te nevednek dicsőségéért;
ments meg minket
és bocsásd meg vétkeinket
a te nevedért. (Zsolt 79,9).

Mentsd meg Urunk népedet
a bennünket körülvevő
sok ismeretlen veszélytől
a kegyetlen ellenségtől
a ránk támadó hadtól, 
a szidalmazó szájaktól,
a kezek hamisságától,
önös önmagunktól. 

Ments meg Urunk minket
az önhitt képmutatástól,
Sátán gonosz nyilaitól,
a lelki sötétségtől
tanulatlan tanítóktól,
tévelygő vezetőktől,
fegyelmezetlen tömegtől
mentsd meg Urunk népedet!

Mi is úgy vándorolunk itt,
mint hajdan a pusztában
könyörületből lett néped,
amely sokszor feledte Urát,
és tébolyult vakságában
makacsul ellened fordulva,
hibát hibára halmozva 
megásta saját sírját.
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Hibát hibára halmozva,
Istenétől mindent „jobban tudva”
álszent önigazultságban,
gyakorta lázadásban,
sírásban, panaszkodásban,
Urát megtagadva,
a pogányok útján járva, 
bálványisteneknek hódolva.

A múlt tapasztalatai
nem azért írattak meg,
hogy atyáink bűneivel 
igazoljuk gyarló életünket,
hanem tanulságul, hogy 
az ő hibáikba ne essünk, 
és a gonosz csapdáit
messze elkerüljük.

Urunk, a két világ között
botladozva járó népednek,
Te légy ma is oltalma.
Pusztai vándorutunkon 
tűz és felhő oszlopában
óvjon hatalmas karod,
hisz’ tudjuk, hogy bűneinktől
csak áldó kegyelmed nagyobb. 

(Budapest, 2006. július 24.)
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Nagy fák, figyelem!

Kisgyermekként azt hittem,
fák csinálják a szelet.
Amennyire tehettem
a nagy fákat kerültem.

Amióta felnőttem,
sok fát láttam kidőlve.
ebből hamar rájöttem,
erősebbek a szelek.

Nagy fák, nagy fák, figyelem!
Gyökeret eresszetek!
Rátok ront’nak a szelek,
akkor nektek végetek!

(Bp. 2006. augusztus 9.)

Felhőátvonulás
„Mert csak pillanatig tart haragja,
de élethossziglan jóakarata;
este bánat száll be hozzánk,
reggelre öröm” (Zsolt 30:6).

Érzem, de nem tehetek róla,
hogy az időjárás változott.
Tegnap még jól éreztem magam,
ma vigasztalásra szorulok.

Mégis erős a bizodalmam,
hogy a sötét felhő elvonul,
a kéklő ég ismét kitisztul,
s napom újra bíztatón ragyog. 

(Bp., 2006. augusztus 9.)
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Kristálytiszta forrásból

Ötször kezdtem a levélíráshoz,
mert már húsz éve nem találkoztunk,
és ugyanennyi ideje annak,
hogy nem írtunk egy sort sem egymásnak.

Nincs semmi harag, rossz emlék közöttünk,
és volna egymásnak miről beszélnünk,
de nehéz elkezdeni az írást,
mert nem látom szavaim hatását.

Ha elmondom, mennyi fájdalom ért,
meglehet, panaszkodásnak veszi;
ha felsorolom, hogy kik bántottak,
úgy tűnik, mintha másokat vádolnék.

Nem tanácsos arról beszélni,
mennyi gonoszsággal kell küzdenem, 
mert egy rosszul sikerült mondatból
azt érezhetné, hogy rágalmazok.

Nehéz az eredményekről is írni,
mert könnyen dicsekedésként hangzik;
ha felsorolom az áldásokat,
felmerül az önteltség gyanúja.

Így hát mindig elakad az írás,
gyakran már az első soroknál:
„hogy vagytok, mi hála az Úrnak jól,
régóta nem hallottunk rólatok.”
így telnek a hónapok és évek,
már a megszólítás is idegen.

Miért nem tudunk nyíltan beszélni?
miért félünk hátsó gondolatoktól,
a rossz értelmezés gyanújától,
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s közben ami fontos, elhallgatjuk? 

Miért kell sokszor magyarázkodnunk:
Bocsásd meg, én másképpen értettem!?
Miért gyanús a másik szándéka 
miért feltételezzük a rosszat?

Mi az oka, hogy ugyanaz a szó
betűről betűre lemásolva
nem biztos, hogy ugyanazt jelenti
a teológia és a jog nyelvén?

Miért nem tudunk a lényegre térni
az óvatos köntörfalazás helyett,
miközben azt is elfelejtjük,
amit mondani szerettünk volna?

Ezért inkább gyáván, kényelemből
hallgatunk, mikor szólni kellene, 
és magunkba temetjük évekre
évtizedekre érzelmeinket.

Tanuljuk meg a nagy igazságot:
sokkal jobb egymással beszélgetni,
mint egymással szemben hallgatni, 
és szavak nélkül egymásnak hazudni.

„Ha azért a te szemed őszinte”
„és egész tested is világos lesz”
lelked kristálytiszta forrásából
merítve szólja ajkad az igaz szót.

Fogadjuk meg Jézus tanítását,
őrizzük a beszéd tisztaságát
legyen a szívünk tiszta forrás,
melyből mindig igazság csörgedez.

(Bp. 2006. szeptember 6.)
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Szabálytalan küzdelem

Hol van az értelem helye
Ahonnan merítni lehetne
Egy kis megoldási készséget
Reménytelen helyzetekben?

Okosnak tartjuk magunkat
Így vívjuk ostoba harcunkat
„Igaz ügyért” a testvér ellen,
az utolsó csepp vérünkig.

Kompromisszumról szó sem lehet,
Csak teljes kapituláció,
Fegyverletétel, megadás
Lehet a „tárgyalás” alapja.

Ekkor  belép az Igaz Bíró
A küzdelem színterére, és
Diszkvalifikálja a küzdőket.
Az eredmény: kettős vereség.

(Bp. 2006. szeptember 14.)
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A gyűlölet

Végidők fenyegető réme
a szívben fészkelő gyűlölet,
amely mint fertőző betegség
átitatja az egész földet.

A gyűlölködő álkeresztény
az élet legnagyobb vesztese,
mert feláldozza üdvösségét
ostobasága harcmezején.

Szánjad őt szíved legmélyéből, 
de kerüld, s ne állj szóba vele,
mert lelkének kénköves bűze
megfertőzi saját lelkedet.

Keresd a bölcsek társaságát,
kik Jézus szava szerint élnek;
úgy szeressétek ti is egymást,
ahogy én szeretlek titeket.

(Kecskemét, 2005. október)
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Délibáb

Mert mi olyanok vagyunk
mint a délibáb:
déli nappal kelők
s eltűnők,
ha zenitjét napunk meghaladva
a földnek hátat mutat. 

Mert nem Krisztust láttatjuk;
légben szárnyaló 
hamis vetitettkép
életünk 
csalóka, torz visszatükrözése
esendő életeknek.

Ezért csalódnak bennünk
s Benne emberek,
kik nem ismerik még az Igét,
hogy „nincs senkiben másban üdvösség”, 
és nem adatott más NÉV,
csak Jézus,
kit nekünk adott az Ég!

(1985. január 1.)

Értekezleten

- Mikor fejeződik be?
- Még el sem kezdődött.
- De jó, akkor aludhatok?
- Nem, várd meg, míg megkezdődik
az értekezlet!       

(2005. november 20.)
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Csillag vagyok Isten egén

„Az értelmesek pedig fénylenek,
mint az égnek fényessége;
és akik sokakat az igazságra visznek
miként a csillagok
örökkön örökké” (Dán 12:3).

Távoli ismeretlen világok,
titeket ostromol képzeletem,
amikor csendes nyári estéken
vibráló csillagok millióit
magamba roskadva szemlélhetem.

Ti, csillagvilágok milliói,
a világmindenség sziporkázó
számlálhatatlan galaxisai,
látjátok-e parányi bolygónkat,
s rajta az eget csodáló embert?

Együtt érez-e valaki velem?
Fáj-e bárkinek, ha beteg vagyok?
Hiányzom-e, ha hullócsillagként
a kozmosz szélvihara elsodor,
s helyemet sötét űr foglalja el?

Törődtök-e velem, ti csillagok,
vagy számotokra csak annyi vagyok,
mint porszem, mely az óceánba hull
s nem lesz vele se több se kevesebb
és nem hiányzik soha senkinek?

Tudom, van, ki tőletek is nagyobb, 
én annak a tenyerében vagyok,
ő nekem is ugyanúgy alkotóm,
mint akármelyik nagy planétának
amely a messzi égbolton ragyog. 
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Ő engem is pályámra állított,
egy különös célú galaxison,
Isten angyalai járnak azon
és akik velük járnak, csillognak
mint csillagok sötét éjszakákon.

Amióta kezébe vett engem,
és meghatározta a helyemet,
nem félek, hogy lényem sötétbe hull,
mert fényemet én is tőle kapom
mint odafenn ti, fényes csillagok. 

(Bp. 2006. július 18.)
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E nap még enyém

E nap még enyém, ki tudja holnapom?
Nem tudom, felvirrad-e újra hajnalom
vagy ajkam rideg kővé dermed
és eltűnik minden alkalom.

E nap még enyém és nincs többé helye
önszerető henye kényelemnek!
Az álmodozó tétlenséget űzzék el
az Isten művét építő kezek.

E nap még enyém, mily hamar véget ér,
az elsuhanó idő vissza nem tér;
ha eltékozoltam, többé nem az enyém,
és mit érne, ha örökké érte sírnék!

E nap még enyém, Isten ajándéka,
ma még vár rám a kiszabott munka,
t’án hűségem bére a gúny nyila,
ő vezet akkor is, ha mások szidnak.

E nap még enyém, add nékem szent erőd,
Hogy szeretettel, bizalommal, hittel
Érted éljek! S ha jön majd az éj,
Uram! Add éreznem: 
időm jól töltöttem el.

(W.R. Fitch után)    

(Bp. 1983.)
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Mondd el, ha fáj!
„Vajha elszenvednétek tőlem egy 
kevés balgaságot! 
Sőt, szenvedjetek el engem is..,
A dicsekvés azonban nem használ nékem;
Rátérek azonban a látomásokra 
és az Úr kijelentéseire”  (2Kor 11:1; 12:1).

Egyszer elmondhatod te is mindazt,
mi fájón marcangolja lelkedet,
ám ha panaszodat nem követi
mennyből sugárzó látomás,
hited meghal önzésed oltárán.
Egyszer megengedheted magadnak 
te is azt a „kevés balgaságot”,
hogy kiönthesd lelked mély fájdalmát:
mindent, mi benned az évek során 
részvétért és igazságért kiált.
Csak azt ne mondd, 
hogy panaszos szódat
az Úr Lelke helyezte ajkadra,
hogy így emeljen emlékoszlopot
a „dicsekvés merészségével” 
sóhajtozó fáradt szolgájának.
Az Úr megértő és együtt érző,
de nem akarja, hogy lehorgonyozz
a lélek emésztő mocsarában;
ezért kelj fel és menj tovább az úton,
mit sorsodul számodra kiszabott!
Ha egyszer elmondtad te is mindazt,
mi fájón marcangolja lelkedet,
engedd, hogy áttörje panaszodat
a mennyből sugárzó üzenet,
amelyben így szól hozzád a Mester:
„Elég néked az én kegyelmem!”
(Bp. 2006. január 15.)
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Útjelzőnél

Állok egy egyenes metszéspontján,
ott, ahonnan még jó a kilátás
múltba és jövőbe.
Itt még élénk az emlékezet
és erős a hit.

Mögöttem és előttem
kitaposott út van?
az egyik a múltam,
a másik a jövőm.
Látom a múlt nehéz, rögös útján 
annak lábnyomát,
aki előttem járt.

Ahogy tűnődöm múlton és jövőn,
a kép leegyszerűsödik bennem:
eddig ő jött mögöttem,
hogy el ne vesszek;
most magam elé engedem
s én követem,
hogy célba érjek!

(Békéscsaba, 1971.)
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Meg nem történt történetek

Meg nem történt történetek
ködfátyolba burkolódzott
kísérteties árnyakként
követik az életünket.

Elszállt múltunk emlékeit
már csak a kis pillanatok
halvány sugarai őrzik,
magukba zárva sok talányt.

Ó jaj, azt sem tudhatjuk meg
rövid földi életünkben,
mi volt elrejtve számunkra
a nagy próbatételekben, 

amelyek elől kitérve,
hány, előre elkészített
történet mint Isten terve,
sosem valósulhatott meg.  

Uram! Add, hogy életemben
mielőtt napom lemenne,
a te végső terved mégis,
mégis beteljesedjen.

(Budapest, 2005. október 28.)
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Laci 50 éves

„Taníts minket
úgy számlálni napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk (Zsolt 90:12).

A történelmet századokkal mérik;
emberi létünk óramutatói
a gyorsan suhanó évek és napok.
Félszázad az örökkévalóságban
csak egy felvillanó röpke pillanat,
de annak, aki bizonyosan tudja,
mi a tennivalója a világban,
egy része az örökkévalóságnak.

Seneca filozófiája szerint
az életet nem esztendőkkel mérik,
nem az a lényeges, hogy mennyi időt
töltöttünk el ebben a földi létben, 
hanem mennyit nyert általunk a világ.
Ezért Isten emberének élete
a napjait tartalommal betöltő
bölcs és hű szolga mennyei programja.

Gazdálkodj jól életed idejével,
mert ez az egyik legnagyobb ajándék,
az Úrtól kapott talentumok között.
Ötven év az örökkévalóságban:
örökkévalóság múló életünkben.
Ha kapott időnket jól használtuk fel,
a mennyei jutalom nem marad el,
amit Tőle kaptunk, megmarad örökre. 

(Budapest, 2006. február 4.)
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Szógáló éveim
Életem hatodik évébe léptem,
amikor jó anyám betegsége miatt
anyai nagyszüleimhez 
szegődtem szógának Nagykállóba.
Drága nagyapám – 
akivel úgy szerettük egymást,
hogy szinte szimbiózisban éltünk,   
 – adta nekem ezt a megtisztelő
házi rangot: szóga.
Ez azt jelentette, hogy 
nem voltam ingyenélő, mert
megkerestem saját kenyeremet,
amit a jó nagynénik és nagyanyám
mindig időben tettek 
a terített asztalra.
Így lettem én „önfenntartó”
hosszú három évre 
már hatéves koromban.
Mindennek amit tettem 
jelentősége volt, s az elismerés
fokozta felelősségérzetemet
és öntudatomat.

Nagyapám a világ legjobb
pedagógusa volt. 
Az akkori szokás szerint 
hajnalban ment ki a szőlőskertbe,
ahol mindig volt mit tenni.
Az ő minősítése alapján
kemény „dóg” volt az is,
amikor utána vittem
a reggelit és az ebédet, amit 
mindig együtt fogyasztottunk el,
hiszen ezért én is  megdógoztam. 
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Egész nap talált számomra 
tennivalót a gyümölcsösben,
hogy megismerjem a munka
jó ízét és a természet
tanítását Istenről.

- Nagyapám! - 
Kérdeztem tőle egyszer,
a távoli horizontból
kirajzolódó kék hegyre mutatva:
- ki csinálta a Tokaji hegyet?
- A jó Isten – kisfiam,
Ő teremtette.
-Ugye nagyapám, még
én sem tudnék olyat csinálni,
hát még az emberek!?
- Így igaz ez kis szógám.
Így elmélkedtünk mi naphosszat,
az élet mély, rejtett dolgairól.

Estefelé, amikor jól végzett
munka után hazaballagtunk,
nagyapám egy-két kilónyi
szőlővenyigét kötött a hátamra,
hogy ne legyen ez sem üresjárat.
Ezzel fűtötte nagyanyám 
a búbost, a kenyérsütéshez.
Minden nap volt új tanulnivaló.

Így ment ez három éven át,
utóbb már csak az iskolai
szünidőben, mert a következő
ősz kezembe adta 
irodalmi pályafutásom 
első golyós számítógépét, 
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a palatáblát és a palavesszőt,
egy csinos tarisznyában.

Minden szombat új élmény volt.
Nagyapámék utcájában,
a Torma bácsiék házában
volt a kis gyülekezet, 
de ha az időjárás nem gátolt, 
Nyíregyházára mentünk be
Nagyapámmal gyalog.
Ez tizenhárom kilométer volt.
Ott találkoztam Szüleimmel
és a gyermekpajtásaimmal.
Már nem tudnám megmondani,
mennyit tettem meg az útból
Nagyapám hátán, 
és hány kilométeren át
koptattam az aszfaltot
saját lábaimmal.
Csodálatos utak voltak ezek!

Hetvenhárom elröppent év után
a nagykállói gyülekezetben 
végzett szolgálatom alkalmával
körbejártam a háztájat, ahol 
oly boldog éveket tölthettem.

Még áll nagyszüleim háza,
lakói már rég elmentek,
de az emlékek, a tanítások
ottmaradtak szívembe ágyazva.
Áll a Torma bácsiék háza is.
Ott, ahol a régi iskolám volt,
szombatonként lelkes gyülekezet
hirdeti a régi üzenetet.
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Magamban csendes imát mondtam
s arra a szőlőskertre gondoltam,
amely nagyapám öröksége lesz, 
s ahol majd tovább folytathatjuk
vele együtt a világmindenség
csodálatos titkainak fürkészését
magasabb színvonalon,
az örökkévalóságon át.    

(Bp. 2006. augusztus 4.)
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Ez nem délibáb

Tizenegy éves voltam,
amikor életem első nagy 
utazásának örvendhettem:
Nyíregyházáról Tokajba.
Mindössze harminc kilométer.

Édesanyámmal utaztunk.
Számomra a Tokaji hegy volt 
az elérendő, nagy álmom.
A csodálatos kék hegy,
amelyet Nagyapám szőlőjéből
mindig ámulattal szemléltem,
most elérhetővé válik.

Aznap éjjel nem sokat aludtam.
A Tokaji hegy – számomra
Isten teremtő hatalmának
legszemléltetőbb bizonyítéka – 
izgatta fantáziámat.

Reggel, amikor a füstös vonat
kigördült velünk az állomásról 
és elhagytuk a villanytelepet,
a csodálatos szépségű hegy
mély kékje úgy emelkedett ki 
a szelíd ég azúrjából, 
mint Cheops fáraó piramisa,
amelyről az onnan nemrégen
hazatért nagybácsikám mesélt.
Nekem ez ugyanannyinak tűnt.
Felhőnek nyoma sem volt az égen. 



124

Szerencsémre, nem volt 
sok utas a kocsinkban,
így szabadon rohantam
mindig arra az oldalra, 
amelyről a kanyargó vonatból
kilátás nyílt Tokaj Hegyaljára.
Mintha mozgófilmből
figyelhettem volna,
hogyan közelít hozzánk A Hegy,
aztán nem várt jelenségként
hogy nyílnak előbb keskeny,
majd szélesebb sárgás-barnás rések, 
mint mély sebek az oldalán.
A mesés kékség lassan kifakult,
s helyét eső-mosta medrek,
kőbányák omladékai
rondították.
Mire a vonat megállt Tokajban,
bennem minden összeomlott.
Úgy, negyven év múltán, amikor 
az ezernyolcszáznegyvennégyes
csalódásról prédikáltam,
mint különös képzettársítás,
elém villant tokaji utazásom.

Hányszor indult el Isten népe
a reménység szivárványhídján 
elérhetőnek tűnő cél felé.
Oly szép és meggyőző volt minden.
Az igen biztos prófétai szóba
beleálmodtuk saját vágyainkat,
s ahogy közeledtünk a képzelt célhoz,
úgy vált nyilvánvalóvá tévedésünk
és úgy vált semmivé sokak hite
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Én mégis tudom, sok csalódás után
nemsokára feltűnik előttem, 
a távoli kékségből ragyogó 
örök hazám, amelyről szilárdan  
hiszem, hogy ez nem hazug délibáb.
                                            
(Bp, 2006-08-04)

Sütnivalók

Néha sütök kenyeret,
Ettől még pék nem leszek
Néha írok verseket,
Ettől költő sem lettem.

Nem mind kenyér az, mi sült, 
Van, mi rosszul sikerült.
Aki mégis megeszi,
Nem fog ártani neki.

Ó, versnek mondott rímek,
Titeket (csak) arra kérlek,
Legyetek tekintettel
Az olvasók türelmére.

Neked pedig barátom,
Ki elszántad magadat,
Nézd el jó indulatból:
Nem volt több sütnivalóm.

(Bp, 2006. március 10.)
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Radolfzelli emlékezés

Divízió ülésre mentünkben,
egy éjszakára megálltunk
feleségemmel Radolfzellben, 
a Bodeni-tó melletti
kis bajor városban,
hogy visszaálmodjak életemből
kerek negyven esztendőt. 

A „Zimmer frei” segítségével 
találtunk magunknak szállást,
amelyben gyorsan kiderült,
hogy a házigazdával 
ezerkilenszáznegyvenötben
egy zászlóaljban szolgáltunk
a part menti kaszárnyában,
ő német, én magyar században. 

Mindketten másként emlékeztünk.
Ő a kemény Unteroffizier
Abteilung kiképző fegyelmére,
a sovány Wehrmacht Suppéra,
a cigarettalopáson tetten ért 
SS katona kivégzésére,
(amelyet mementóként  
a felvonulási Platzon
végig kellett néznünk).
Kilenc golyóval ölték meg,
Heil Hitler kiáltással halt meg.

Mindezek az emlékek halvány, 
besárgult Ansichtskártyaként
szegélyezték látóteremet,
amelyből, mint külön világ,
élesen kiemelkedett
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az életem folyamát
meghatározó néhány mozzanat.

Radolfzell arra is megtanított,
hogy az ember életében
a meghatározó döntések
nem a vészhelyzetek fokozata
szerint történnek.
A négymotoros Liberátorok 
eget-földet rázó dübörgése, 
a városokat felszántó 
szőnyegbombázás rettenete
nem ráz meg erősebben,
mint a közeledben leesett
egyetlen bomba légnyomása,
ha meghallod benne Isten hangját.

Ott tudtam különbséget tenni
a bombák fülsiketítő robaja 
és a Lélek életre hívó
csendes hangja között,
ott Radolfzellben, 
ahol a kéttörzsű Mustang
vadászbombázó hozta nekem
a korábban is ismert
mennyei üzenetet.

Isten mindenkit a számára 
legérthetőbb módon 
és a legalkalmasabb 
pillanatban szólít meg.
Radolfzellben tudtam meg igazán,
hogy a szó, mely akkor fülemben 
új értelmet kapott,
Isten hangja volt, és ez a szó
örökre fogva tartott.   
(Bp. 2006. augusztus 15.)
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Hatvan munkás év  
Itt állok a hegy közelében,
előttem magas szikla mered,
mely elzárja a látóteret,
menni kéne, de hogyan, merre?

Uram, kérlek, bocsáss meg nekem,
hogy most, az egyszer visszafordulok,
nem azért, hogy balgán dicsekedjek
azzal, milyen utat tettem meg,
inkább, hogy hálát mondjak Neked.

Hatvan munkásévemből, Uram,
ötvenötben közös volt utunk
Azzal, akit Tetőled kaptam
életem hű munkatársául.

Kettőnk összeadott éveinek
matematikai összege
gyermekekkel és unokákkal
ötszáznyolcvan kerek esztendő.

Szüleink rég’ előre mentek,
egyenként kiléptek a sorból,
előttünk elfogyott a menet,
mögöttünk növekszik a sereg.

Itt az éken elől haladni
bármily szép, de fárasztó munka.
A szabály, hogy megelőzzenek,
gyermekeink és unokáink.

Az aratás nagy mezején már
csak kalászszedésre jut erőnk,
Uram, küldj aratókat, akik
a sorból kilépők helyébe állnak.  
(Bp. 2006. augusztus 15.)
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Visszatekintés

A mi életünk nem volt sétaút,
És ritkán virradt ránk ünnepnapunk.
Küzdelmes, munkás volt ez a pálya
De ma már szép lett a panoráma.

Munkából sarjadt kettőnk élete,
Egymástól távol, ismeretlenben,
De a Nagy Tervező műhelyében,
Útjaink már előbb összeértek.

Nem voltak nagy elképzeléseink,
S ha lettek volna is igényeink,
Két erős ellenérv megtanított
Sorsunkkal elégedetten élni.

A szegénység és küldetéstudat,
Mint két jó erős szövetségestárs
Nem engedték időnk’ eltékozolni
Az ábrándok Rivieráján.

Induláskor nem kaptunk hozományt,
Fukar volt hozzánk az egész világ.
Ám kaptunk az Úrtól elég hitet
És erőt is többet-kevesebbet.

Az unalmat sohasem ismertük,
A semmit-tevés nem volt kenyerünk.
Hálával végzett szolgálatunkat
Az Úr bőségesen jutalmazta.

Nem gyűjtöttünk világi kincseket
Ékköveink gyermekeink lettek.
A házi ékszertár kamatozott
És lettek vők, menyünk és unokák.
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Most már pályánk vége felé járunk
Nincs egekbe tornyosuló vágyunk
Csak azt kérjük életünk Urától
Legyen velünk, míg szemünk bezárul.

És ha mégis úgy rendelné bölcsen,
Hogy láthassuk jöttét életünkben,
Ez az örökéletet hozó nap
Mindannyiunk ünnepe lehessen.

(Bp. 2006. január 23.)
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Köszönjük, hogy vártál ránk

Ezerkilencszáznegyvenhatban
erősen élt a tudatunkban,
hogy öt éven belül meglátjuk
Jézust, eljönni hatalommal.

Minden este úgy imádkoztunk,
mintha azon az éjszakán 
váratlanul visszajönne az Úr,
és úgy dolgoztunk, mint akiknek
napjai megszámlálhatatlanok.

Így suhant el gyorsan az „ötből 
hét” nehéz esztendő Miskolcon,
itt született leányunk, Klára,
az Úrtól kapott első gyermekünk.
Uram köszönjük,
hogy még megvártad őt!

Az evangélium szolgája
idegen és vándor e földön,
így vándoroltunk tovább hárman 
új munkamezőnkre, Szentesre.
Itt kaptuk ajándékba az Úrtól
második gyermekünket, Lacit.
Uram, köszönjük,
hogy még megvártad őt is. 

Szeged, a szép Tisza-parti város 
volt a következő állomás,
váratlan, nehéz küzdelmekkel,
és áldott tapasztalatokkal…
Urunk, köszönjük Neked,
hogy Ágnest is megvártad.
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Így jártuk az utat immár öten,
hálát adva, hogy az Úr tovább várt
gyermekeink élete párjára,
és szeretett unokáinkra.

Jézus várása közben ma már,
azt is világosan látom, hogy
az Úr nem csak gyermekeinkre várt,
nem csak a sötétségben élőkre,
akikért dolgozunk, s imádkozunk,
hanem rám is várt épp hatvan évet. 

És most Uram, ennyi év után
nem tudom eldönteni magamban,
miért imádkozzak? Azért-e, 
hogy jöjjön el mielőbb országod
vagy azért, hogy várj még egy keveset, 
várj még csak egyetlen egy napot
és ha látod, hogy még valami
nincs rendben néped életében,
Uram, állítsd meg nekünk is a napot
mint Józsuénak Gibeonban, 
és vígy minket teljes győzelemre!

Uram, Te tudod, nagyon várunk,
de Te vagy az Idő Ura, 
és a fontos nem az, mikor jössz el,
hiszen bogárnyi földi létünk
az örökélet távlatában
csak múló röpke pillanat.
A fontos, hogy akiket nékünk adtál, 
velünk együtt mind ott legyenek
a Te országodban. Ámen!
(Bp. 2006. szeptember 11.)
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Mi lett volna, ha…?

Találgatással nem sokra mennék
ha arra kellene válaszolnom,
hogy alakult volna az életem,
ha pályám elágazásainál
nem kaptam volna eligazítást
Attól, ki tőlem mindent jobban tudott.

Egyben egészen bizonyos vagyok:
Senki sem tudta volna sorsomat
megnyugtatóbban alakítani,
mint az, akiben mindeddig bíztam,
mert benne van a múltam és jövőm,
s ez nekem biztonságérzetet ad. 

(Bp. 2006. szeptember 14.)
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Kiesett egy korszak 
az életemből

Olyan időben léptem 
a kamaszkorba,
amikor az Európára – 
és benne szép Hazánkra – 
szakadt nyomorúságok,
a háború vérzivatara, 
a féktelen nacionalista
gyűlölködések lángja,
nem kedveztek
a nemes érzelmek
fennkölt szépségének
kibontakozásában.

Nem volt időnk ábrándozni
szerelemről, szép jövőről,
nagy célokról, karrierről.
Úgy álltunk a holnap előtt
mint barom a böllér előtt.

A történelem, az élet
könyörtelen tanítómestere
rossz leckéket adott
forrófejű diákjainak, s 
az egymást követő nemzedékek
elődeiket messze túlszárnyalva
gyártottak ideológiákat,
építettek és romboltak 
ostoba légvárakat,
mindent „a népért”, „a nép javára”
miközben a tandíjat 
a néppel fizettették meg.
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Átéltük egy ország 
lerombolását,
megtanultuk mi a háború,
a szegénység és az ellenség,
a forradalom
és az „ellenforradalom”;
asszisztáltunk 
egy faj kiirtásánál,
szocializmus építésénél,
kommunizmus eltörlésénél,
vallási türelmetlenségnél és
ökumenizmusnál, 
demokrácia létrehozásánál, 
majd megcsúfolásánál,
s most kezdünk beletanulni
az anarchia és terrorizmus 
idegtépő világának elviselésébe.

Közben szemléljük és átéljük
Jézus szavainak teljesedését:
„Mikor az emberek elhalnak
a félelem miatt,
és azoknak várása miatt,
amik e föld kerekségére 
következnek:
mert az egek erősségei
megrendülnek.”

És a történelmi tanulmányút,
végéhez közel, számadás előtt
meg kell tanulnunk
embernek maradni,
és felkészülni 
egy jobb világ polgárságára.

(Bp. 2006. szeptember 6.)
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Kérj bölcsességet! 

Oly sok balgaságot követünk el
rövid földi életünk idején,
hogy külön adminisztrációra
volna szükség számontartásukhoz.

Nem mindig a szándékkal van a baj,
legtöbbször a legjobbat akarjuk,
de valamiféle idétlenség
belekeveredik döntésünkbe.

Pedig milyen egyszerű a recept,
csak kérjük az Úrtól bízva, hittel,
mint Salamon Gibeonban tette:
„most azért adj nékem bölcsességet!”

(Bp. 2006. szeptember 6.)
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