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Előszó

Első verseskötetem megjelenését kö-
vetően többen megkérdezték, korábban 
miért nem írtam verseket, miért hagytam 
idős koromra az irodalomnak ezt a gyö-
nyörű műfaját. Az igazság az, hogy már 
a 70-es években is írtam néhány verset. 
Ezeket inkább egy-egy gondolat díszes 
ruhájának szántam. Az egyházban sok-
rétű volt a feladatom, és annak mindig 
igyekeztem a tőlem telhető legjobban 
megfelelni. Ezért mindig az aktuális fel-
adatokra összpontosítottam. Ebbe nem 
fért bele a költészet ápolása.
A 70-es évektől a lelkészi-, osztálytit-
kári-, uniótitkári- szolgálatok mellett 
az irodalom foglalta el időm nagyobb 
részét. Nehéz idők voltak azok. Az iro-
dalmi munka, a cenzúra miatt, sokszor 
„baleset- és életveszélyes” hivatás volt. 
Éppen ezért aligha törekedett valaki az 
ezt művelők helyébe. Ebben az időben 
sikerült kialakítani egy kis irodalmi mű-
helyt,  amelynek csak óvatosan mertünk 
„Irodalmi Bizottság” néven „rangot” 
adni. Ennek a kis műhelynek – az egyház 
általános adminisztrációs tevékenysége 
mellett –  egyik  reprezentatív„terméke” 
volt a Lelkésztájékoztató, amelynek húsz 
évig voltam felelős szerkesztője. Ami-
kor már „puhult a diktatúra”, kitalálták, 
hogy mások fogják szerkeszteni a lapot. 
Nekem új feladat jutott. Meg kellett szer-
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vezni az Advent Kiadót, amelynek veze-
tője voltam tíz évig. A kiadói munkával, 
a szerkesztői feladatokkal járó széleskörű 
irodalmi tevékenység teljesen lekötötte az 
időmet. Gondolatomban sem volt a vers-
írás. Majd úgy határoztak az illetékesek, 
hogy a Kiadót a nagyobb hatékonyság ér-
dekében át kell alakítani. Erre a munkára 
másokat jelöltek ki.  
Ekkor ismét másba kezdtem: Fordítottam 
és könyveket írtam. Újra a Kiadó veze-
tése következett, majd megbíztak az Ad-
venthírnök szerkesztésével. Öt év után, 
amikor már a hazai gyülekezetekben és 
több országban széles előfizetői tábora
volt a lapnak, kitalálták, hogy „mások 
fogják, másképpen csinálni”. Gyülekezeti 
szolgálatra kértek fel. Sohasem mondtam 
nemet az áthelyezésekre, és az Úr min-
denütt megáldott. Hálát adok az Úrnak 
azért, hogy sohasem mentek tönkre rám 
bízott gyülekezetek vagy intézmények. 
Hálás vagyok az Úrnak a  kecskeméti  
körzetben élő kedves testvérekért. Velük 
mintegy hetvenre nőtt a szolgálati  éveim 
ideje alatt gondozott gyülekezetek száma. 
Mindez négyszeri nyugdíjba menés és 
ugyanennyi azonnali reaktiválási csendes 
átmenet formájában történt, minden ce-
remónia nélkül. Most készülök az ötödik 
nyugdíjba menetelre, nyolcvan évesen, 
hatvanegy évi szolgálat után. Hiába, ezt is 
tanulni kell.
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Egyházi szolgálatom hatvanadik évé-
ben, amikor irodalmi lehetőségem le-
szűkült, elkezdtem verseket írni, ame-
lyek barátaim ösztönzésére és a  Boldog 
Élet Alapítvány segítségével, „Taníts 
meg engem Reád tekinteni” c. verseskö-
tetként megjelentek. 
Köszönöm mindazok  részvételét, akik 
ebben az új tevékenységemben bármi-
lyen indítékkal közreműködtek és való-
jában segítettek. Különösen köszönöm 
azok szeretetét, akik tudatosan közre-
működtek  a kötet kiadásában. Külön 
köszönöm Nyári Istvánnak a Tőle kapott 
bátorítást és önzetlen, szakmai segítsé-
get, az első kötet bemutatására szerve-
zett „Költői est”-et , amelyen szembe-
sültem a Kápolnát megtöltő testvérek 
szeretetével. 
Köszönöm Dr. Szigeti Jenőnek és 
Gyopárnak, Fleischer Katinkának, Dr. 
Nyári Évának, Dr. Makkos Norbert-
nek, lányomnak Klárinak, vőmnek, 
Eckhardt Gábornak, unokámnak Fan-
ninak, Cséfalvay Dánielnek, Henter 
Nikolnak, Nagy Mónikának. Szuromi 
Borbálának előadói szolgálatukat, Sipos 
Lajosnak és Fleischer Zoltánnak, vala-
mint Cséfalvay Miklósnak a rendezést. 
Köszönöm a Dunamelléki Egyházterü-
letnek, dr. Tokics Imrének az erkölcsi 
támogatást. 
Nagy bátorítást kaptam  azoknak az éle-
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tét szemlélve, akik az Úrtól kapott képes-
ségeikkel egész életük során önzetlenül 
szolgáltak. Ilyennek tekintem Páskulyné 
Kovács Erzsébetet, aki évtizedeken át, 
küldte versekben mondott prédikációit, 
amelyeket  a hálás szavalókon és gyüle-
kezeteken kívül hivatalosan szinte észre 
sem vettek.
Ha Isten éltet, ezt a kötetet nyolcvanadik 
születésnapomra adom át olvasóimnak, 
főképpen gyülekezeti használatra. Mint 
reaktivált gyülekezeti lelkész, ezzel is 
szeretném kifejezni Isten iránti hálámat 
végtelen ajándékaiért, amelyeket életem 
és szolgálatom során Tőle kaptam. 
A versek nagy részét egy-egy bibliai tör-
ténet vagy valamilyen aktuális és tipikus 
jelenség ihlette, ezért  mindegyik olyan, 
mint egy-egy rövid prédikáció.
Köszönöm hűséges Feleségemnek, hogy 
egy életen át velem volt jóban és rossz-
ban, és türelmével, gyülekezeti szolgála-
tával segítette munkámat. Vele nyugodt 
volt a háttér, amelyre szükségem volt a 
nehéz idők küzdelmeiben. Köszönöm 
Gyermekeimnek, hogy nem kellett mi-
attuk elhanyagolni szolgálatomból eredő 
feladataimat, valamint Unokáimnak, Vő-
imnek és Menyemnek is, akik növelték 
erőfeszítéseim hatásfokát.
Köszönöm a Kiadóban és az irodalmi 
munkában velem együtt dolgozó Munka-
társaimnak a sok közös örömöt. 
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Köszönöm az olvasók visszajelzéseit, 
amelyekből sok bátorítást kaptam mun-
kámhoz.
Csak visszafelé tekintve ismert előttem 
a pálya. A korábban, években mért utat 
ma már pillanatokkal mérem, mert rá-
jöttem, hogy a legfontosabb időciklus 
életünkben a pillanat, hiszen „pillana-
tokból áll az egész élet!”
Hadd tegyem e kötet olvasóinak is a szí-
vére életem egyik fontos sáfártudatát:

Életünk nagy eseményeire
csak egy-egy pillanat méretett:
egy pillanat alatt halunk meg;
egy pillanat alatt támadunk fel;
egy pillanat alatt változunk el,
egy pillanat alatt ronthatunk el
vagy tehetünk jóvá mindent örökre!
Ezek nagy pillanatai életünknek…
De mit ér neked most, ez a pillanat?

Fedezzük fel a kis pillanatok
rendkívüli jelentőségét,
mert hidd el, csak ezek számítanak,
és nem az évek, az évtizedek…
hisz’ pillanatokból áll az egész élet.

Erdélyi László
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Többet kaptam

Többet kaptam,
mint amennyire esélyem volt. 
többet kaptam, 
mint amennyire rászolgáltam,
többet kaptam,
mint amennyit megérdemeltem,
többet kaptam,
mint amennyit elvárhattam,
többet kaptam,
mint amennyiért megdolgoztam,
többet kaptam,
mint amennyi adható volt.

Többet kaptam;
nem érzem magam kárvallottnak,
morzsányi életemhez ráadásul
megkaptam az örökéletet.

Senki sem maradt adósom;
Mindenkinek adósa maradtam.

Uram, kérlek,
Te fizesd ki tartozásomat!

(Budapest, 2007. február 15.)



Küldetésben

Egyház a világban

„Egyetlen olyan felhő sem nehezedett 
az egyházra, amelyre Isten nem lett 

volna felkészülve, 
amelyet Ő ne látott volna előre. 

Az igazság diadala viszont 
a déli napfény ragyogásához 

lesz hasonló.” 
(E. G.  White)
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Lux lucet in tenebris!
„Kelj fel, világosodjál, mert eljött
világosságod, és az Úr dicsősége
rajtad feltámadt.
Mert ímé, sötétség borítja a földet,
és éjszaka a népeket, de rajtad
feltámad az Úr, és dicsősége
rajtad megláttatik” (Ésa 60:1-2).

Fény, világíts a sötétségben!
Ezzel a jelmondattal küldte el
gyermekét a valdens édesanya
a katedrálisok korában,
Piemont völgyének rejtekéből
Itália és Franciaország
falvaiba, városaiba,
inkognitóban, ezer veszélyben:
Lux, lucet in tenebris!

Hegyi barlangok oltalmában, 
szorgos kezek remekműveit,
a nép nyelvén írt evangéliumot
fáklyák fénye, szívek melege
keltette életre, lelki erőt,
áldást nyújtó üzenetté:
Lux, lucet in tenebris!

És ők elindultak a fénnyel,
esőben, hóviharban, szélben.
Sötét, rögös ösvényüket 
a szeretet világította meg,
erejüket az evangéliumból
merítették, így vitték a fényt, 
mert szívükbe volt rekesztve 
a küldetés szent parancsszava:
Lux, lucet in tenebris!



12

A fényjelek ott világítottak
a középkor éjszakájában,
oszlatva a sötétséget,
amerre azok a hősök jártak,
akik nem kímélték életüket,
akik bátrak voltak mindhalálig,
s nem feledték küldetésük szavát:
Lux, lucet in tenebris! 

Katedrálisok árnyékában,
ahol a harangok misére
hívtak, vagy a máglyán porladó
mártírból űzték az ördögöt,
ahol miszticizmus és babonaság,
művészet és kiáltó nyomor,
hivalkodás és reménytelenség,
templomablakon átszűrődő 
fény és mély lelki sötétség
kavargott a tömjénfüstben,
ők ott voltak, mert vállalták:
Lux, lucet in tenebris!

Ha elfáradtak, énekeltek,
ha estére szállást találtak,
valdens énekre tanították 
a befogadó családot
és énekeltek a fellobbanó
máglya lángjai között, mert ott is
követték a küldő parancsszavát:
Lux, lucet, in tenebris!

Évszázadok múltán ma is
világító fáklyák kellenek,
mert sötétség borítja a földet
és éjszaka, a rajta lakókat.
Valdens édesanyák kellenek
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és valdens ifjak és leányok,
akiket egy látomás vezérel:
Lux, lucet, in tenebris!

A jövő azoké a bátraké, 
akik gyűlölik a megalkuvást, 
akik készek kitartani 
az igazság mellett még akkor is,
ha összedől a világ,
mert vagy fény hordozója leszel
vagy sötét folt lesz a neved,
leszel üldöző vagy üldözött,
hitvalló vagy hitét megtagadó,
a neved ott marad felírva
valamelyik lángoló táblán
kitörölhetetlenül.

(Genf – Savoya, 2006. október 22.)
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Az egyház a világban

„Ti vagytok a világ világossága!”
Úgy fényljék a ti világosságtok 
az emberek előtt, hogy lássák
a ti jó cselekedeteiteket,
és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat”
(Mt 5:14.16.).

Érdekek ütközésében és
hitviták perzselő tüzében
emésztődnek gyülekezetek,
az egyház történelmének,
küzdelmes évszázadai során.

Hányszor lett szomorú valóság
a pogányok nagy apostolának
fájdalmas megállapítása:
„miattatok káromoltatik
Isten neve a pogányok között.”

Az egyház tagjainak élete
és szeretetlen befolyása
hányszor tette érthetetlenné
az evangélium jó hírét
a hitetlen ember számára,

miközben teljes meggyőződéssel
prédikáljuk Jézus szavait:
önmagunkra vonatkoztatva
küldetésünk testamentumát:
„ti vagytok a világ világossága!”

A világ világosságának 
rendeltetése a világítás,
hatókörzete az egész világ;
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Az egyes lámpások feladatát
bölcs tervező határozta meg.                 

Lehet, hogy fényed erejéből
csupán szentjánosbogárnyi telik,
vagy sziklás tengerparti fároszként
sugárzod a figyelmeztető fényt
hányódó hajók utasainak.

Fontos, hogy fényed látható legyen
ott, ahova Isten helyezett,
„mert sötétség borítja a földet,
és éjszaka a népeket”
és benned akar látszani az Úr.

Értelmes élet az, mi világít,
és ez a fény ki nem oltható.
Szakadjon bár sötétség a földre,
Isten dicsősége jelen van ott,
ahol egy hívő élet világol.

(2007. február 9.)
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Pünkösd a láthatáron
„És mikor a pünkösd napja eljött,
mindnyájan egy akarattal együtt valának,
És lőn nagy hirtelenséggel az égből
mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése,..   
és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, 
és kezdének szólni más nyelveken,amint        
a Lélek adta nekik szólniuk”(ApCsel 2:1-4).

Lelki szemünkkel már láttuk
a kettős tüzes nyelvek lángolását,
fülünk már többször hallani vélte 
a sebesen suhanó szél zúgását,
csak még a „felház” ajtajának 
kulcsát mindeddig nem találtuk.

Csak tíz napnyira van tőlünk az áldás,
de mi több évtized alatt sem tudtuk 
megtenni a hozzá vezető utat,
inkább járjuk a kerülő utakat,
mivel nem akarjuk letenni, a
magunkkal hozott bálványainkat.

Csak tíz napot kellene kibírnunk,
hozzánk nőtt bálványaink nélkül,
tíz napig szívből szeretni egymást,
egyszer sem felróni a gonoszt,
tökéletesen egybeforrni.
egymásnak szívből megbocsátani,
és valósággal megtapasztalni,
hogy az Úr nekünk is megbocsátott.

Már tíz nap elegendő volna, hogy
az Úr irányítsa dolgainkat,
és mit főpapi imájában kért,
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végre az ige megszentelné
életünket, gondolkodásunkat,
szándékunkat és akaratunkat.

Oly sokszor feltettük már a kérdést:
Urunk, mennyi időt kell még várnunk?
S ugyanezt kérdezed te is tőlünk:
meddig várjak még reátok?
Mikor értitek már meg végre,
nélkülem semmit sem cselekedhettek?!

A felházat már elkészítettem,
tegyétek le minden terheteket,
amely hosszú évtizedek óta 
az életetek nyomorítója,
és akkor elküldöm majd hozzátok,
a Szentlelket, akit megígértem.

És akkor majd megtelik ez a ház
az én dicsőségemmel,
ti pedig lesztek nékem tanúim,
és hiteles ajakkal szóljátok
a megfeszített és feltámadott
Krisztusról szóló evangéliumot

(Budapest, 2007. március 28.)
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Hirdesd a reménység üzenetét!
„Annak okáért jó reménységben
 legyetek férfiak!
Mert hiszek az Istennek, 
hogy úgy lesz,
Amint nékem megmondatott” 
(ApCsel 26:25).

Leöntötte benzinnel, 
majd felgyújtotta magát 
egy hetvenhárom éves nyugdíjas 
protestáns lelkész Németországban.
Így akart tiltakozni egyháza
iszlámpolitikája ellen.
A klinikán belehalt sérülésébe.

Halottról vagy jót vagy semmit,
mondja a keresztény etika,
de én az élőről beszélek;
a jövőképét elveszített,
magát Isten szolgájának nevező,
keresztény prédikátorról,
akinek az a feladata,
hogy hétről hétre odaálljon
az emberek elé és hirdesse
nekik a reménység üzenetét.

A reménység üzenetét
egy félelemtől megszállott,
megzavarodott világban;
a terrorizmus szorítójában
rettegő tömegeknek;
a kezelhetetlen társadalmi
feszültségek őrületében;
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a természeti katasztrófák
fenyegető morajlásában;
a süllyedő hajó utasainak
vészkiáltása közepette:
Emberek! 
„Jó reménységben legyetek,
mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz,
amint nékem megmondatott.”

A szájból csak olyan szó jöhet,
amely benne él a szívben, mert
„a szív teljességéből szól a száj”.
Szócsöveket keres két hatalom:
Isten és e világ ura: mammon.
Szavad és indulatod elárulják,
kinek a szolgálatában állsz!
Népszónokok és prédikátorok
mozgósító programbeszédeit
vajon milyen lélek sugallja?
Isten beszéde-e ajkadon
a szószéki prédikáció?
Válasz-e szavad azok számára,
akik még sóvárogva várják
Isten fiainak a megjelenését?

Már „megharagudtak a pogányok”
és kimentek az ördögi lelkek:
a három tisztátalan lélek,
hogy elhitessék a népeket
és felindítsák a világot 
„a mindenható Isten ama
nagy napjának viadalára.”
És ott vannak a harcmezőn
Isten angyalai és szolgái, 
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miközben „elvégeztetik 
az Istennek titka”.

A világ végső vonaglásában
nem jövőképüket elveszített,
mozgalmi jelszavakból  
összefoltozott hitű, béres lelkű
kufárokra van szükség,
akik a nagy halálmenetbe
toborozzák a tömegeket!
Olyan pásztorokra van szükség, 
kiknek szívében él a reménység,
akik Jézus lábnyomában járnak,
akik a csüggedő emberek
figyelmét Jézusra irányítják.

Isten szolgája ma, csak az lehet,
aki maga is szilárdan hiszi, 
hogy az egyedüli megoldást
a világ minden nyomorára
csakis Jézus Krisztus hozza!

(2006. november 17.)
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Ha a trombita bizonytalan 
hangon szól

Kedves Testvérek!
amit most mondani fogok,
senki se vegye magára! – 
mondta a derék prédikátor
anno dacumál ifjúkoromban,
úgy hatvanöt évvel ezelőtt.
Bennem pedig, a tudásvágytól
szomjas kisdiákban az a kérdés
kezdett motoszkálni:
akkor hát minek is mondja,
hiszen az Úr arra tanít,
igéjét vegyük komolyan.

A prédikátor dilemmája 
új tartalommal ma is jelen van:
találkozom vele, amikor 
az igét hirdetem vagy hallgatom.
Ma nem azt kéri a prédikátor, 
hogy dugják be a fülüket
a kedves igehallgatók,
hanem egyszerűen elhallgatja
vagy megkerüli a problémát,
ha érzi, hogy viszketnek a fülek
az igazság hallására.

Egy jól képzett prédikátor
repertoárjában mindenki
kedve szerint válogathat:
vannak lexikon ízű prédikációk,
(melyeket el sem kellene mondani).
Vannak tudományos témák
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csillagokról meg múmiákról,
piramisról, fáraó sírokról,
a Holt tengeri tekercsekről,
a híres Rosetta-kőről
és a hieroglifákról,
meg hogy a csodák valójában
nem is csodák voltak, hanem
tudományosan magyarázható
természeti törvényszerűségek,
mert Isten azok által cselekszik. 

És a csodás prédikáció után
senki sem teszi fel a kérdést
magába roskadva: „akkor hát
atyámfiai, mit cselekedjünk?”

És a nyáj béget, mert nem talál
füves legelőre, hűs forrásra,
vagy elalszik apátiában,
mert hiányzik az ébresztő szó,
a bűn nevén nevezése.

És tengetjük szépen életünket,
számláljuk, az igazságban eltöltött
„küzdelmes” éveinket:
„bizony, kedves testvérek,
nem könnyű a hívő élet!
Csupa lemondással jár!
Sok áldozatot kell hozni
az örökéletért!”

Így közeledik csendesen,
észrevétlen a nagy számadás,
miközben a trombita
bizonytalan hangon szól.
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A riadó sokkoló hangja 
ritkán rázza meg a szunnyadót
hogy felserkenjen bűnálmából,
így teljesednek az Úr szavai:
„mindnyájan elszunnyadának
és aluvának”…
a pásztor is és a nyáj is.

Ekkor hangzik az őrálló szava:
„Ímhol jő a vőlegény!
Jöjjetek elébe!” 

Az a nap majd megmutatja:
Okos voltál-e vagy balga?

Az őrálló pedig 
eldobhatja trombitáját.

(2006. december 15.)
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„Még vajmi kevés idő”

„Még vajmi kevés idő,
és aki eljövendő,
eljő és nem késik” 
(Zsid 10,37).

Lelkesedni könnyű,
kitartani nehéz.
Csak meggyőződéssel lehet
elmondani újból és újból
egymás bátorítására
a reménység üzenetét:
tarts ki kedves testvér, mert
„még vajmi kevés idő,
és aki eljövendő,
eljő és nem késik”.

Ezt hirdették elődeink,
az apostoli korszak óta,
ez adott erőt a mártíroknak
elviselni a kínhalált,
ez lelkesítette Miller seregét
és a csalódás túlélőit,
akiknek fájdalmát legyőzte
a hit, hogy még sincs már sok idő.

De Uram, mai népedben, 
az idő múlásával
egyre gyengül az ígéret 
mozgósító ereje, ehelyett
a tíz szűz fáradságérzete,
és Laodícea langymeleg
bénasága, a tehetetlenség
szürke hálójával tartja fogva
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akaratlan akarásunkat.
Máskor ádáz küzdelem dúl bennünk, 
az elménkben és szívünkben.
Tudatunk vívja súlyos harcát
a lefelé húzó erőkkel.

Bénák vagyunk és lázadók,
megalkuvók és panaszkodók,
Jézus közeli eljövetelét várók
és földhöz tapadt koldusok;
együtt él bennünk Isten országa
a világ szeretetével;

Várjuk az Urat mielőbb,
mert az ő népe vagyunk,
hisszük hogy „eljő és nem késik”;
de még annyi elintézendő
magánügyünk van
ezen a rohanó világon…

Urunk, teremts rendet bennünk:
lelkünkben és fejünkben, 
hogy egyértelmű legyen életünk
és bizonyságtevésünk,
hogy a te várásod szent lángja
kiégesse belőlünk a polyvát
és láthatóvá váljék bennünk,
hogy mi Téged várunk!

(Bp. 2006. november 29.)
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Páskulyné Kovács Erzsébethez

Kezemben lassan megáll a toll,
gondolataim messze szállnak;
egy életmű titkát kutatom,
melynek üzenete fogva tart. 

Érzem az ifjúkor varázsát,
a felnőttkor napfényes delét,
gyümölcsérlelő ezer ízét
és az érett kor bölcsességét.

Mindez így egyszerre terítve
fenséges nagyúri lakoma,
csodálatos szép panoráma
benne egy élet gazdagsága.

Vannak, kik házat építenek,
mások a földjüket művelik
kincset gyűjtenek az ügyesek
kik erre az életre születtek.

De te, szegény bibliás poéta
ki tiszta forrásból itattad
a szomjazót egy életen át,
béredért sosem nyújtád kezed.

Csak jártál virágról virágra
az Ige mézes legelőjén,
számodra nem volt fagyos évszak,
és nem voltak aszályos nyarak.

Ki tudná ma már megmondani,
hányszor prédikált szombatonként
Páskulyné Kovács Erzsébet verse:
„Könyörgök most még utoljára.”
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Ki tudná ma már megszámlálni,
hány bátorító, simogató,
bűntudatébresztő üzenet
talált szívekbe hétről hétre,

Honnan jött annyi szép gondolat,
melynek forrása ki nem apadt,
honnan volt erőd, adni, adni
és adni mindig másoknak.

Urunk, Tiéd legyen a hála,
a költőnek ilyen a sorsa;
a költő, amit Tőled kapott,
nem tarthatja meg magának,
tovább kell azt adnia.

S míg szavai lassan elfogynak,
végül odaadja önönmagát, 
hogy majd az örökkévalóságban
folytathassa e földön megkezdett,
Istent magasztaló poézisát.

(Budapest, 2006. november 6.)
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Akikkel a csillagok harcoltak

Csak Debóra és Bárák
diadalénekét hallva
tudták meg a rúbeniták,
hogy Isten népének egy része
élet-halál harcát vívta Siserával,
a kananeus Jábin fővezérével.

Húsz évig voltak elnyomás alatt,
és oly sokat álmodoztak
az Úr szabadításáról,
miközben nem vették észre,
hogy Nafthali, Zebulon és Issakhár,
hallva a kürt szavát,
már elindultak a harcba.

Ők pedig tovább álmodták
a szabadulás nagy terveit.
Ott, Rúben patakjainál
nagyok voltak az elhatározások.
Áser a tenger partján napozott,
Dán a hajóival foglalkozott,
miközben a hősök maradéka
már eldöntötte a harcot.

Akik kimaradtak a küzdelemből,
csak a háború végén tudták meg,
hogy Izrael bátrai legyőzték
a kilencszáz harci szekérrel
megerősített ellenséges sereget.

Micsoda háború volt!
Ott voltak a mennyei seregek is.
„Az égből harcoltak.
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A csillagok az ő helyükről 
vívtak Siserával.”
Rúben harcosai kimaradtak
ebből a fényes szövetségből;
míg a hodályban kényelmesen
hallgatták a nyáj bégetését, 
addig a harc végleg eldőlt.

Van, aki Isten ügyét szívvel,
míg a másik csak szájjal szereti.
Élete odaáldozása helyett 
hangos szavakat ad.
Ábrándozik: mi lenne, ha…?
De a jó szándéknál tovább nem jut.
Fogjuk meg és vigyétek! -
hangzik a bíztatás,
miközben egy másik csendes hang
azt kérdezi: ki áll az Úr oldalára?

És elindulnak a névtelen hősök,
angyalok állnak mellettük,
a csillagok velük harcolnak,
és a föld fénylik, amerre járnak.
Ha majd a nagy küzdelem véget ér,
ott Rúben patakjainál
riadtan ismerik fel:
kimaradtak a győzelemből.
A harc eldőlt. 
Nélkülük!         
                
(Budapest, 2007. május 1.)





Szolgálat

„Isten odaadó szolgálatra hív, 
amelyre csak azok képesek, 

akiknek szívében Jézus szeretete van. 
Isten sohasem elégedett meg az önző, 

fél szívvel végzett szolgálattal.” 
(E. G. White)
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Mikor hagyod abba?

Egyik kedves munkatársam
jövő szándékom kutatva
váratlanul szólított meg
kíváncsi kérdésével:
„Mikor hagyod abba?”

Amint a kérdés burka 
gondolattáramban felszakadt,
jól ismert refrénként hallottam
az élet korrekciós jelszavát:
valamit mindig abba kell hagynunk!

Van, amit nem vihetünk magunkkal,
van, amitől meg kell válnunk,
van, amit újra kell kezdenünk,
van, amit jobban kell csinálnunk,
de abbahagyni csak a rosszat szabad!

Eszembe jut, mily soká tartott,
egy-egy rossz szokás elhagyása
és hányszor kellett megkérdezni
némely kellemetlenkedőtől:
mikor akarod már abbahagyni?!

Nehéz abbahagyni, ha valami
- legyen az bűn vagy erény -  
életünk részévé válik,
és bevésődik jellemünkbe,
urává válik tetteinknek.

Nehéz abbahagyni azt, amit
valóban szeretünk és látjuk 
hasznát mások életében,
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de fáj a válaszadás akkor,
amikor a célzott kérdés
az Úr munkájára irányul.

Annak, aki nem csinál semmit,
nem nehéz azt abbahagynia,
a semmittevő alig várja
igazolt évei után
a „jól megérdemelt” nyugdíjat.

Aki az Úr szolgálatát
lelkiismeret furdalás nélkül
könnyen abba tudja hagyni,
erős a gyanúja annak, hogy
még el sem kezdte azt igazán.

Isten szolgálatában
az elhívás egy életre szól;
nincs benne nyugdíj, 
nincs megszakítás,
csak elindulás
és egyszeri megállás:
ott, a nagy találkozóra váró
végállomásnál.

(Budapest, 2006. november 12.)
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Ismét a Merényi kórházban

Hívtatok, ezért itt vagyunk,
csak azt hoztuk, amit tudunk,
amik mi magunk is vagyunk:
egy kis szeretetet abból,
amit magunk is úgy kaptunk.

Tíz hónap telt el azóta,
hogy felétek sem voltunk,
bennünket is visszatartott
sok-sok ezernyi gondunk,
de gondolatban hetenként,
bizony, itt voltunk nálatok. 

Most, ha ti is akarjátok,
hetenként jövünk hozzátok,
elhozzuk Isten igéjét,
és Megváltónk szeretetét,
elmondjuk nektek mindazt,
mi szívünket boldogítja:
nincs okunk búra, bánatra
mert tudjuk, velünk az Úr,
s Ővele győztesek vagyunk!

(Budapest, 2007. április 5.)
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Uram, küldj egy szamarat!
Uram, küldj nekem egy szamarat,
hogy amikor a te utad helyett,
tanácsod ellenére,
a saját hiú vágyaim útjára
vagy a magam szemében 
ésszerűnek látott, de veszélyes
útra lépnék, legyen valaki,
aki megállít az úton.

Az okos emberek 
nem szeretik a szamarakat,
különösen akkor,
ha beleszólnak dolgaikba;
de Te, Uram,
Jeruzsálemi bevonulásodhoz
a szamarat választottad,
nem pedig a hatalmasok
büszke paripáját.

Uram, mi volna, ha
kötelezővé tennéd egyházadban, 
hogy minden szolgád 
kapjon egy szamarat,
amelynek szemét és száját
akkor nyitod meg,
 - mint Bálám szamarának -,
amikor vak és süket szolgád
az égi szó ellenére is
megy a maga útján. 
Egy szamár is tud bölcsen szólni,
ha Te adsz szót szájába;
egy szürke négylábú is 
képes meglátni Téged,
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ha Te nyitod meg szemeit.
De mily dőre tud lenni
egy kicsiszolt elme is,
ha magára hagyod döntésében. 

Uram! Egyházadban egyre több
a magát bölcsnek tartó
pallérozott emberfő,
és fogynak az egyszerű szamarak,
akik készek a Te szavadat szólni
akkor is, ha husáng csattan hátukon,
mert vezetőjük veszélyes útra tért.

Mily jó volna, ha a magukat 
bölcseknek gondoló Bálámok,
legalább a romlásba vivő 
ostoba döntéseik után,
odafigyelnének a szamár
kiáltására, még mielőtt az Úr
kivont kardja lesújtana.

Szóljatok hát szamarak,
Úrnak egyszerű szolgái!
Szolgáidnak pedig adj belátást,
türelmet és alázatot,
hogy ne a szegény szamarat üssék,
ha idétlen hangon 
beleszól dolgaikba.
Urunk, segíts felismernünk
a te csodás szeretetedet,
amellyel az utolsó pillanatban is
megállítsz egy szamár által,
hogy helyrehozhassuk,
amit elrontottunk életünkben.

(Budapest, 2006. október 9.)
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Van, aki nem hagy el

Ha elfáradtál, mert terhed
úgy érzed túlméretezett,
erőt attól meríts, aki
teherbírásod ismeri.

Ha felhő borítja eged 
és ha csüggedés fenyeget,
ha nem látsz már csöppnyi fényt sem, 
Jézusra nézz, ő nem hagy el.

Nincsen olyan élethelyzet
amelyben elhagyna téged:
Megváltód ő, aki szeret,
és betakar kegyelmével.

(Bp. 2007. január 14.)
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Mitől lelkész a lelkész?
„Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen 
megállj, mind oly munkás, aki szégyent 
nem vall, aki helyesen hasogatja 
az igazságnak beszédét” 
(2Tim 2,15).

Ahhoz, hogy orvosnak higgyenek,
csupán annyira van szükséged,
hogy fehér köpenyt végy magadra,
s hanyagul a nyakadba akassz
egy kölcsönkért sztetoszkópot.

Ha emellett szép fehér a hajad,
és méltóságteljes a járásod,
már akár az első járókelő
mély kalapleemelése láttán
könnyen főorvossá avanzsálhatsz.

Ezután csak egy dologra vigyázz:
balesetveszélyes helyen ne járj;
de ha látod, hogy valahol baj van,
mielőtt orvosért kiáltanának,
nézd meg jól, hol van a vészkijárat.

És ha mégis orvos akarsz lenni,
előbb a tudást kell megszerezni,
ehhez társul a hivatástudat,
és ami elengedhetetlen, 
a betegben szeretned kell az embert.

Ha eddig nem vetted volna észre,
adventista lelkészről beszélek,
mert ő is orvos, lelkek orvosa,
aki a Nagy Orvosnak asszisztál
e roppant beteg, kórház-világban.
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Mit látnak benned az emberek,
mikor közöttük megjelensz?
És amikor szólásra nyitod ajkad
melyből gyógyító balzsamot várnak,
érzik-e, hogy az Úr szólt hozzájuk?
Tudod-e, hogy lelkek pásztorává
sohasem a pásztorbot emel,
és nem a státuszszimbólumok 
biztosítják a szolgálathoz
szükséges tekintélyedet?

Skéva fiai buzgóságukban
ördögöket akartak űzni,
hogy megmutassák hatalmukat:
ők, a pap fiai nem akárkik!
A kudarcuk egyértelmű volt.

Ha lelkészi szolgálatod jele
és hivatalos jogosítványa
csupán az ünnepi talárban
kezedbe nyomott diploma
vagy a lelkészigazolványod;
ha nincs naprakész mondanivalód,
és nem az Úr minősíti munkád
a látható eredmények által;
ha lelkileg éhen halnak azok,
akiket reád bízott az Úr;
kezedben a rongyos diplomáddal,
szószék helyett jobb, ha megcélozod 
a jól látható vészkijáratot.       

(Budapest, 2006. október 6.)
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Mitől lelkészfeleség
a lelkész felesége?

Ahhoz, hogy feleség légy,
elég igent mondanod
az anyakönyvvezető előtt
egy fiatalember oldalán
a „holtodiglanra”. 

Ahhoz, hogy lelkész felsége légy,
elég igent mondanod Isten és
az anyakönyvvezető előtt
egy lelkész oldalán
a „holtodiglanra”.

Ahhoz, hogy lelkészfeleség légy,
először hittel imádkoznod kell;
Istentől kell kérned kegyelmet,
hogy ő tegyen alkalmassá
egy szent feladat betöltésére.

Nem minden lelkész felesége
hivatásból lelkészfeleség,
mert a lelkészfeleség sokkal több, 
mint csupán egy lelkész házastársa.
Lelkészfeleségnek lenni: hivatás.

Annak, aki egy lelkipásztorral
közös sorsot vállal,
nemcsak a „holtodiglanra”
hanem a lelkészi szolgálatra is
igent kell mondania. 

Lelkészfeleséggé nem egyedül
a lelkésszel kötött házasság tesz,
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ez csak a státuszt jelenti;
megtisztelő címet és rangot,
de értéked nem ezektől kapod.

Lelkészfeleségként már ezután
nem maradhatsz az, aki voltál, 
a nyáj gondja a te gondod is,
a pásztorra nehezedő teher
a te válladat is nyomja,

Ne teherként: teherhordozóként
állj életed társa oldalán, s
hogyha csüggedne, emlékeztesd,
mint Luther hitvese a reformátort:
ne hidd el, hogy meghalt az Isten!

Lelkészfeleségekre van szükség,
akiknek szíve a nyájért dobban,
akiknek élettere az egyház,
akik nem ismernek fontosabb  célt,
mint társukkal együtt elvégezni
a reájuk bízott feladatot,
s hogyha jön a lelkek nagy Pásztora,
családjukból, gyülekezetükből
ne hiányozzon egyetlen egy sem.

(2007. február 20.)
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Az Úr szolgálatában mindenütt

Könnyű óriás szál fává nőni
fenyőerdőben, sudár
faóriásokkal körülvéve,
ahol minden oldalról 
sűrű erdő erős sánca véd
a tomboló szélvihartól,

de magányos futófenyőként,
a hóhatár  közelébe nyúló 
kopár szikla repedéseibe 
eresztett gyökérrel kapaszkodva,
túlélni tépázó viharokat:
ez az élni akarás példája.

Ki rendezte úgy, hogy az egyiket
csemetekertekben gondos kezek
palántázták fegyelmezett rendbe,
míg a másik kiszámíthatatlan
szél sodrásával került a szikla
vihar marta hasadékába?

Egyik sem akar helyet cserélni, 
mert nem irigykednek egymásra  
és nincs bennük semmi büszkeség
csak teljesítik küldetésüket
ott, ahol a nagy Tervező
a helyüket kijelölte.

Így helyezett az Úr téged és engem
hívő népe sűrű erdejébe
vagy kietlen, kopár sziklaszirtre,
ugyanazzal a küldetéssel:
kapaszkodóként kopár sziklák
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hányatott vándorainak,
vagy árnyat adó óriásfaként 
a biztonságra vágyónak;

de helyezzen is sorsod bárhova:
hatalmas erdő óriásaként 
vagy viharverte sziklák
magányos fájaként 
napfényben vagy viharban,
ne feledd:
mindenütt ugyanannak az Úrnak
a szolgálatában vagy.

(Budapest, 2006. december 12.)
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Oldd le a te saruidat! 
„Megfutamodék Izráel 
a Filiszteusok előtt,
és igen nagy veszteség lőn a népben…
és az Isten ládáját is elvették”
(1Sám 4,17).

Izrael vereséget szenvedett,
a filiszteusok leckét kaptak,
Obed Edomot és háza népét
az Isten gazdagon megáldotta.

Dágon arcra bukott és összetört,
Asdódot fekélyek borították,
Gáth és Ekron büszke lakói
rémületükben vesztüket várták.

A Béth Semesiek megfizették
a tiszteletlenségük bérét,
Úzza halála zárta a sort,
a hazafelé vezető úton.

Isten jelenléte megítéli
azt, ki tudatosan bűnben él,
de kegyelme karját kiterjeszti
arra, aki tudatlanságban él.

A pogányok fejedelmei 
felismerték az összefüggéseket,
Isten ítéleteiben,
csak a szent nép volt süket és vak.

Érted-e az Úr logikáját,
amellyel válaszol az embernek?
Miért áldja a szerinted méltatlant
és miért éri baj a választottat?
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Miért hoz Isten jelenléte
egyiknek áldást, másiknak átkot?
Miért elnéző az egyik iránt,
és miért emitt a kemény szigor?

 Isten az ember szívét nézi,
és irgalmas ezer íziglen,
de visszaélni kegyelmével,
önmagadra kimondott ítélet.

Isten megjelenésének helyén
bárki vagy, örök szabály kötelez:
oldd le lábadról sarúidat,
mert szent a hely, amelyen állasz.

(Budapest, 2006. december 23.)
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Szolgálat az utolsó helyen
„Ha valaki első akar lenni,
legyen mindenek között utolsó
és mindeneknek szolgája” 
(Mk 9:35).

Álmom egyházi konferenciáján
szolgálattevőket kerestek
az utolsó helyre.
Az első helyek már beteltek,
mert azokra egymást megelőzve
törekedtek a kedves testvérek.

Némely gyülekezetben is
sok üres helyet láttam,
ezek általában alázatos
szolgálattevőkre vártak.

Az utolsó helyekre mindig
nehéz, megfelelő 
embereket találni,
mert oda bátrak kellenek,
alázatosak, munkabírók,
szorgalmasok, kitartók,
akik szeretik Isten ügyét,
szeretik az embert, akiért
elhívta őket az Úr; akik
igazmondók, becsületesek,
akik nem az egyházból,
hanem az egyházért élnek!

Itt nincs reprezentáció,
csak állhatatos munka,
állandó készenlét, figyelem;
észrevenni és észrevétlennek maradni,
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meglátni, és homályban maradni,
tudni, hol van szükség segítségre,
és mindig idejében ott lenni.

Megmaradni az utolsó helyen
jókedvvel, szeretettel,
mindig jó szívvel szolgálni,
ezzel kezdődik a tanítványság,
ez a kereszténység ábécéje,
és ebben van az igazi nagyság.

Ha nagy akarsz lenni Isten előtt,
légy mindenki szolgája,
akkor kimondják majd az emberek:
„Ez az Úr tanítványa!”

(Budapest, 2007. január 2.)
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Illés lábnyomában
„És lőn, amikor menének 
és menvén beszélgetének,
ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal
elválasztá őket egymástól. 
És felméne Illés a szélvészben az égbe.
Elizeus pedig… vevé Illés palástját,
amely róla leesett, 
és azzal megüté a vizet, és monda:
Hol van az Úr, az Illés Istene?”
(2Kir 2:11-14.)

Még nem sejtette, milyen lesz az út,
nem tudta, minő sors vár reá;
nem volt munkaköri leírás,
csak várható örökségként 
egy kifakult prófétapalást, 
és Elizeus, a Sáfát fia,
a régi munkaeszközt felégette, 
s kezét az ekeszarvára tette.

Nem volt hosszú a tanulmányút,
de benne volt a jelen és a múlt
és az örökkévalóság;
mester és tanítvány találkozása, 
rövid együtt munkája
és az ünnepélyes búcsú
életbevágón fontos,
sorsdöntő pillanata.

Már mindenki értesült arról,
hogy közeleg a búcsú órája 
és Illést, Jahve prófétáját,
az Úr magához ragadja.
Tudták a bétheli próféták fiai,
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de nem csatlakoztak Elizeushoz,
aki lépést sem mozdult Illéstől,
még unszolása ellenére sem.

Tudták a jerikói próféta ifjak is,
de ők is csak távolról kísérték
ötvenen, az Úr két hű szolgáját, 
a Jordánon már nem keltek át.

Csak Elizeus nem adta fel,
és ő kapta élete nagy kérdését:
„mit cselekedjem veled, mielőtt
tőled elragadtatom?”

Ez nem a mesebeli három kívánság,
hanem az Úr hűséges szolgájának,
az Úrral szerzett tapasztalata,
amely meghatározza jövő sorsát.

Elizeus tudta, hogy azt a munkát,
amelyet az Úr Illés által végzett,
csakis az elődjében lévő Lélek
kettős mértékével viheti tovább,

ez a Lélek pedig annak jutalma,
aki ismeri az áldott élet titkát, 
aki a megfelelő időben, 
ott van a megfelelő helyen.

A helyet és időt megtudhatod, 
ha Elizeus útját járod,
s ha nem hagyod el az Urat percre sem,
te is látni fogod, a megnyíló eget.

A próféták közül pedig ötvenen
három napig keresték Illést
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hiábavaló fáradozással,
erejüket költve semmire, hasztalan,
mert soha ne feledd:
mulasztásodnak mindig ára van.

Csak Elizeus tudta biztosan,
hol van az Úr hűséges szolgája,
és „hol van az Úr, az Illés Istene”!
És ő elindult a Lélek kettős mértékével,
hogy meggyógyítsa Jerikó vizét,
hogy megsokasítsa az özvegy olaját,
hogy feltámassza a sunemita fiát,
hogy a mérgezett ételt ehetővé tegye,
hogy meggyógyítsa a poklos Naámánt
hogy visszaadja a veszett fejszét, 
a tehetetlen prófétaifjúnak;
hogy megszabadítsa Izraelt
a Szíriabeliek seregétől,

és hogy ott legyen mindig,
a megfelelő időben,
a megfelelő helyen,
ahol Isten igényt tart életére. 

(Budapest, 2007. március 1.)
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Munkád nem hiábavaló
„Azért szerelmes atyámfiai
erősen álljatok, mozdíthatatlanul,
buzgólkodván az Úrnak dolgában
mindenkor, tudván, hogy a ti
munkátok nem hiábavaló az Úrban”
(1Kor 15:58).

Ne keseregj azon,
ha munkád eredményét
felelőtlen kezek tönkretették.
Csak ennyi tellett tőlük.
A te részed az alkotás volt,
övék a cinikus rombolás.

Minden mű magán hordja
az alkotó keze nyomát:
az épület és a rom egyaránt.
Rombolni könnyű, építeni nehéz,
mindenki azt teszi, amire képes:
életed műve a minősítésed. 

Az építők emléke megmarad,
s ha munkád semmibe vész is, 
mennyei könyvek őrzik,
valamit az Úrért tettél.
Ezért ne hátrálj meg soha, mert
a pillanatnyi látszat ellenére
munkád nem hiábavaló az Úrban.

(2007. január 1.)
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Elapadhatatlan forrás

Energiaválság réme
fenyegeti a világot,
de nekünk van tartalékunk,
elapadhatatlan forrásunk.

Élethossziglan meríthetsz
e forrásból új erőt;
hogy bármikor cserben hagyna, 
nem kell aggódnod miatta.

Krisztus szerelme a neve,
ennek a csodás erőnek,
amely képes megmozgatni
az eget és a földet.

Ha benned él ez az erő,
nem kell félned az ínségtől,
nem leszel terméketlen fa,
s akkor nem éltél hiába.

(2007. január 21.)



54

Az Úré legyen a dicsőség

Úgy elfogadni az emberektől
kapott elismerést, hogy általa 
Isten neve magasztaltassék,
meghaladja képességünket,
mert mi „jó hívők”, mikor kimondjuk:
Istené a hála és köszönet,
egy kicsit arra az Istenre gondolunk,
aki nagyméltóztatott bennünket
másoktól jól megérdemelten
megkülönböztetni.  

Uram, mi az alázatunkban is
konzerválva hordjuk becsvágyunkat,
és ha „jól vagyon jó és hű szolgám”
elismeréssel jutalmazod
apró jócselekedeteinket, 
nagyon hamar elbízzuk magunkat,
és készek vagyunk gyorsan elhinni,
hogy ez így egészen természetes.

Ezért félek a kitűntetéstől,
és közben arra kérem az Urat,
segítsen úgy látni mindent, mit kapok,
mint kegyelmének ajándékát,
melyre érdemtelen vagyok;
tanítson meg úgy hálát mondani,
hogy abból eltűnjek én, az ember,
és ő maradjon látható egyedül!

(2006. november 21.)
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A néma ebek ugatása

„Őrállói vakok mindnyájan,
mit sem tudnak, mindnyájan néma ebek, 
nem tudnak ugatni;
álmodók, heverők, 
szunnyadni szeretők!
És ez ebek telhetetlenek,
nem tudnak megelégedni,
pásztorok ők,
akik nem tudnak vigyázni;
mindnyájan maguk útára tértek,
ki-ki nyereség után, mind együtt”
(Ézs 56,10-11).

Nagy volt a lárma a tanyasoron,
kutyák rágódtak a teliholdon,
mivel minden kutya ugatott,
nem figyeltek arra az egyre,
amelyik a tolvajokkal harcolt.

Amikor a kutyák elhallgattak, 
a tolvajok már messze jártak
az elhajtott lovakkal és marhákkal.
Szegény paraszt bottal üthette
a féltve őrzött jószágok nyomát.

Nagy baj, ha a házőrző kutyák
csak úgy l’art pour l’art ugatnak,
egymás kedvére vagy bosszantására,
s néma ebekként hallgatnak, ha
a kapott koncra koncentrálnak.

Isten az ő választott népét 
körülvette szeretet-törvényének
védő kerítésével,
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a bástyákra és falakra 
őrizőket állított,
de az őrizők nem vigyáztak,
mert vakká tette őket önzésük,
és az általuk beengedett
farkasok és oroszlánok
eledelének maradékáért,
az asztalról lehulló morzsákért
vállalták a némaságot.

Néha nagy az ugató-koncert,
amikor vezényszóra szól a nóta,
ugatják a teliholdat, 
és a cifra madárijesztőt,
s közben nem hallják a veszélyt jelző
hűséges eb fájdalmas vonítását. 

A bástyák rendre porba omlanak
s a romhalmazokon megjelennek 
a bárányok ondolált bőrébe
átöltözött farkasok,
álkegyes bégetésekkel,
a szeretet andalító üzenetével:
aludjatok báránykáink.

Mi lesz, ha jön 
a lelkek Nagy Pásztora,
ha jön a VIGYÁZÓ?!

(Bp. 2006. december 25.)
(Lowell Hargreaves prédikációja után)
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Esti beszélgetés önmagammal
az ágenda előtt
„…és a mi kezünknek munkáját
tedd állandóvá nékünk…”
(Zsolt 90:17).

Egyszer már elmondtam 
egyértelmű álláspontomat 
Isten szolgájának 
elkötelezettségéről, mely szerint
az elhívás egy életre szól.
De megállni a határvonalon
és onnan két irányba nézni,
a kérdés már kissé bonyolult.

Elvileg az ágyban fekvő beteg
is szolgálhat az Úrnak,
de más a frontvonalban lenni,
az erősekkel együtt menetelni,
a harcolókkal együtt küzdeni,
a terhet együtt hordani,
segíteni és nem tehertételként
mások szolgálatát nehezíteni.

Abbahagyni az Úr szolgálatát 
nem lehet, egészen a sírig,
de vajon mikor kell lehúzódni
a pálya szélére, utat engedve
azoknak, kiknek sietős a dolguk?
Vajon az élete vége felé 
segítség-e vagy inkább akadály
a megfáradt, botorkáló szolga?

Színészek, előadóművészek
népszerűségük csúcsán búcsúznak
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a szeretett publikumtól, hogy
utánuk a hírnevük megmaradjon.
Isten szolgájának csak egy a fontos:
hogy neve az Élet Könyvében
a hű szolgák nevei között
beírva megmaradjon.

Uram, arról a napról, amikor
a sorból félre kell, hogy álljak,
ne nekem kelljen döntenem.
Te tudod, van-e még bennem valami,
amire igényt tartasz.
Add, hogy ne legyek tehertétel,
ne foglaljam el más helyét,
s ne álljak senkinek útjában!

Uram, óvj meg az önimádattól,
és az elbizakodottságtól;
add, hogy ne akarjak senkit 
életkorommal megelőzni, hisz’
életem idejét Tőled kaptam,
holnapom is a Te hatalmadban van,
ezért Te jelöld ki még itt,
e néhány napot a naptáromban,

és Te add meg az úton járáshoz
szükséges erőt és bölcsességet!

(2007. február 12.)
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Ma felülről láttam a hegyeket
„Ki vagy te, nagy hegy?
Lapállyá leszel Zorobábel előtt…”
(Zak 4,7).

Ma ritka, különös élményként
felülről láttam a hegyeket:
tízezer méter magasságban
szálltunk a havas Alpok felett
az Easy Jet fapados járatán
kölcsönbe kapott szárnyakkal.

„Így könnyű – hallottam a hegyek 
egymást túlharsogó kórusát – 
más szárnyaival dicsekedni,
bezzeg, amikor kisöcsénket
akartad legyőzni, már alig 
feleúton összeroskadtál.”

„Gyürkőzz csak neki saját erődből
mutasd meg te magad, hogy ki vagy,
hódítsd meg havas bérceinket,
akkor elismerésünk tied!”

Nem birkózom én veletek hegyek,
szárnyakat adott nekem az Úr,
Ő emel csúcsaitok fölé
így Vele én leszek a győztes
a nehézségek hegyei felett. 

(Ausztria fölött - 2006. október 18.)
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Meddig tart a végkimerülés?

Íróasztalomon az órám
eleme kimerülőben van,
ami abból tudható,
hogy a másodpercmutató
két-három nap óta
kettesével lépi a rovásokat.
Így osztja be maradék erejét 
ez a zseniális finom műszer,
pontosan mérve a múló időt.
Hogy meddig, ezt nem jelzi,
de tudom, bármikor megállhat.

Én is tapasztaltam önmagamnál
hasonló tünetet, csak fordítottan:
még nem is olyan régen
kettesével és hármasával
hagytam magam mögött a grádicsokat,
ma már csak egyesével lépegetek,
dupla vagy háromszoros idővel.
A szívem is kihagy egy-egy ütést.
Érzem, az elem kimerülőben.
Ez a biztos diagnózis.
Arról nincs jelzés, meddig bírja,
de tudom, bármikor megállhat. 

(Budapest, 2007. február 15.)
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Evangélista Magyarországon

Nagy tömeg hallgatta Mark Finleyt
a Ruttkay Éva színházban.
Hét estén több tucatnyin mondtak
„igen”-t az elhangzott üzenetre,
mégis, csak néhányan váltottak
életüknek új irányt. 

A régmúlt Pünkösdről álmodunk,
a Lélek csodás esőjéről,
sok ezrek megtéréséről,
betegek gyógyulásáról,
a nagy lélekaratásról,
miközben elfeledkezünk arról,
hogy a csodának először bennünk
kell megszületni.

Szentlélek Úristen, tudjuk,
te már régen itt vagy közöttünk,
csak mi nem vagyunk a helyünkön,
de ha tenyérnyi is csupán a felhő,
amelyet hitszemünkkel látunk,
a nagy eső zúgását már halljuk.
Add, hogy készen legyünk 
fogadására!

(2007. február 12.)





A bűn

„Saját bűnünktől akkor rettenünk meg,
 ha azt megpillantjuk más életében.”  

(Goethe)

„Bűnbe esni emberi dolog,
bűnben megmaradni: ördögi;
a bűnt gyűlölni: keresztényi…

a bűnt elhagyni: isteni.”
(F. v. Logau)
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Az első hazug szó
„Azért levetvén a hazugságot, 
szóljatok igazságot, 
ki-ki az ő felebarátjával: 
mert egymásnak tagjai vagytok” 
(Ef 4,24).

Mint besurranó tolvaj, úgy jött
földünkre az első hazug szó,
először álnokul kérdezve:
„csakugyan azt mondta az Isten?”
majd arcátlan képmutatással
hízelegve, nagy jövőt ígérve:
„olyanok lesztek, mint az Isten!”

Akkor még adott a látszatra:
stílusában alkalmazkodott
a gyanútlan édenlakóhoz, 
majd amikor csapdába zárta
áldozatát a nagy túsz-szedő,
harcmodora is megváltozott.

A nagy édeni csalás óta
dagad a hazugság kovásza,
átitatja a föld népeit;
benne fuldokol a világ, ezért
az öledben ülőnek se higgy,
zárd be előtte szád nyílását. 

Apáink idejében szégyen volt,
ha valakit hazugságon értek,
messze kerülték azt az embert,
barátságok mentek így tönkre,
ma egyfajta életstílus, sikk,
férfias, fölényes, előkelő.
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Ma állítják, van szent hazugság
és megélhetési hazugság,
van kicsi, ártatlan hazugság,
hízelgés, bók, mellébeszélés,
az igazság megkerülése;
„csak velük lehet boldogulni!”

„Mondj igazat, betörik a fejed”
vagy egzisztenciád tönkre megy,
ezért egész természetes, hogy
hazudnak a politikusok,
a kereskedők és a papok,
a bankárok, az iparosok;
hazudik, aki szerelmet vall,
aki szerencsés utat kíván,
aki a haldoklónak azt mondja,
„pár nap és meggyógyulsz barátom”.

Hazudunk az igazság gyáva
elhallgatásával mert félünk
szembenézni a valósággal.
Hazudunk, amikor azt mondjuk:
„egészen megfiatalodtál,
amióta nem találkoztunk”.

Ma már elképzelni sem tudunk
egy hazugság nélküli világot
melyben az úgy-úgy és a nem-nem
egyértelmű üzenetet hordoz, 
melyben bizalommal nézhetünk
a velünk beszélő szemébe.

Ne hidd azt, hogy van fél igazság;
a fél igazság: egész hazugság,
a csak félig keresztény hívő
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veszedelmesebb, mint a pogány,
mert kioltja a másik szívében
a hit felvillanó szikráját. 

A hazugság volt az első bűn,
mely megfertőzte világunkat,  
és a hazugság lesz az utolsó,
melytől megszabadul a világ;
a bűn történetének záró
eseménye: a hazugság halála.

 De mi, az Ő ígérete szerint
 „új eget és új földet várunk,
amelyben igazság lakozik.”
Ebből az országból kimarad 
mind, „aki szereti és szólja
a hazugságot”…
és megmaradnak azok, akik 
éhezik és szomjúhozzák
az igazságot. 

(2006. október 16.)
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Hazugságvizsgáló „gép”
„Az igazmondó ajak 
megáll mind örökké;
a hazugságnak nyelve pedig 
egy szempillantásig” (Péld 12,18).

Gyermekkoromban még emlékszem,
úgy hitegettek a felnőttek,
amikor a gyerek hazudik,
az orra puhává válik.

Bár biztos voltam a dolgomban,
mégis zavart egy ilyen teszt-próba,
mert honnan is tudhattam volna,
hogy nem téved-e az orrtesztem?

Mivel mint gyermek, őszinte voltam,
és megbíztam a felnőttekben,
ezért gyanúsnak tűnt előttem
minden lapos orrú felnőtt ember.

Hej, de sok megpróbáltatásban
lehetett része, gyermekkorában,
hogy a hazugságvizsgáló-gépe
ilyen nagyon elnyomorodott!

Ezen mélyen elmerengve,
egy kérdés vágott az elmémbe:
vajon csináltak-e orrtesztelést
e csodaelmélet szerzőjének?

(2006. október 17.)
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A bűn örvényének peremén

Ahhoz, hogy Isten művében
szépen, és jó rendben menjen minden,
először hívő emberekre
van szükség, s csak azután
jó szakemberekre.

A legtöbb kárt a meg nem tért
„szakemberek” követik el,
mert ők azok, akik
képzettségükből eredően
úgy tudják elrejteni,
szabálytalan ügyeiket,
- amire a szakképzetlen képtelen -.
Ezért a revízió is csak ritkán
és nagyon későn fedezi fel
a megtörtént visszaéléseket. 

Ha ehhez még hozzájárul
a vezetők felelőtlensége,
könnyen tönkremehetnek
Isten művében intézmények.
A tettestársak pedig 
karjukat kitárva magyarázzák
a helyzetet és a bizonyítványt:
„ha az Úr megengedte,
nem tehetünk róla.”
Ez a bűn örvényének pereme,
ahol tartózkodni veszélyes.

(2006. november 20.)
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Betör a világ a gyülekezetbe!

„..vigyázzatok, mert a ti ellenségetek,
az ördög, mint ordító oroszlán
szerte jár, keresvén, kit elnyeljen”
(2Pt 5,8).

Világosság angyalaként 
lép be a gyülekezetbe,
mint az igazság őrizője,
aki jól ismeri az igét,
majd a bizalmat megszerezve,
aggodalmaskodó hangon 
óvja a gyülekezetet:
testvéreim, vigyázzatok 
legyetek nagyon éberek,
mert a világ betör közétek, 
a gyülekezet elvilágiasodik,
akkor mi lesz veletek?!

Így tereli el a figyelmet
a csalás nagy mestere,
a felállított csapdáról,
az ismert bizonyságtételekkel.  

És mi nem ismerjük fel a csalót,
hanem árgus szemekkel keressük 
a sorok között az ördög
szakállas vagy borzas hajú,
nyakláncos és pecsétgyűrűs,
kifestett szájú eszközeit, 
hogy legyen okunk
kik miatt megbotránkoznunk,
miközben nem vesszük észre
a fehérgalléros bűnözőt,
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a vasalt nadrágos sikkasztót,
a nyakkendős csalót,
a ravasz tolvajokat,
akik elmondva „az Úrral szerzett
tapasztalatukat” hazudnak
és visszaélnek a testvérek
beléjük helyezett bizalmával,
és romlást hoznak Isten népére.

Miért válunk könnyű prédájává
az ördög harcmodorának?
Miért válik olykor harcmezővé
Isten népének gyülekezete?
Miért nem vigyáznak az őrszemek,
akikre az a feladat hárul,
hogy fújják a kürtöt, ha az ellen
a falakhoz közelít.

Vigyázz! Az ördög álruhában jár,
s mielőtt ő fő-ravaszsága belépne 
a hívők gyülekezetébe,
jól kisminkeli magát,
felveszi szombati ruháját
és nem botránkoztatással kezdi
lelkeket megrontó munkáját,
hanem „lelket felemelő”
figyelemelterelő
kenetes üzenettel.

Isten Szentlelkének olajával
megkent szemű emberek kellenek,
akiknek közelében nem képes
megteremni aljas szemfényvesztés,
akiknek tekintetétől lehull
a képmutatás cifra rongya
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a közveszélyes ámítókról, 
akiknek ajkán az igaz szó
nem figyelemelterelés
a súlyosabb bűnökről, hanem
Istentől jövő mentő üzenet.

Hűséges őrökre van szükség,
akik nem a zsoldért,
hanem a lelkiismeretért
állnak csatasorba,
akik meggyőződéssel mondják:
„Őrhelyemre állok, és megállok
a bástyán, és vigyázok,
hogy lássam, mit szól hozzám!”

Ne gondold, hogy ma „sem jót, 
sem rosszat nem cselekszik az Úr”,
mert megítéli azokat az őröket,
akik „saját seprejökön hevernek”
és az ördögnek teret engednek.

Nemsoká minden helyére kerül,
minden egyértelművé válik,
s Isten megújult népe
a világ szellemétől
végleg megszabadul.

(2006. december 4.)
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A bűn ravasz filozófiája

„Ne az ünnepen,
hogy zendülés ne legyen 
a nép között.”
Ez volt a főpapok
filozófiája,
amikor már elhatározták,
és a tervük is készen volt arra,
hogy Jézust megölik.

A modern utódok
filozófiája szerint
az ünnep a legmegfelelőbb
a gonoszság végrehajtására,
mert ekkor az emberek
az ünnepi hangulatban
magukkal vannak elfoglalva,
miközben ők zavartalanul
megvalósíthatják
bűnös szándékukat.

A számadás napjára 
nem gondolnak. 

(Budapest, 2006. december 25.)
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Munkatársak

Húsz méterre dolgoznak egymástól
mégis másként látják a világot,
másként értékelik az egyházat,
amelynek szolgálatában állnak.

Ugyanazt a tanítást hirdetik,
a hitvallásuk is megegyezik,
mégis, ha helyzetük megengedi,
egymást jó messzire elkerülik.

Isten országába igyekeznek,
amely őszerintük elég nagy lesz
ahhoz, hogy csak minden szökőévben
egyszer láthassák egymást – távcsővel:

testvérek az Úr Jézus Krisztusban.

(2006. december 24.)
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A bűn takargatása 
kétszeres vétség
„És te, embernek fia,
őrállóul adtalak téged
Izráel házának, 
hogyha szót hallasz számból,
megintsed őket az én nevemben” 
(Ez 33:7).

A bűn elkövetése 
megrendíti a bizalmat,
de a bűn takargatása
a barátok között is
bizalomvesztéssel jár.

Ha bűnödet bevallod,
Isten nyomban megbocsát,
de a titkos összefonódás
megkétszerezi 
az elkövetett bűn súlyát.

Maga a „falazás” is bűn,
tettestársként elkövetett
bűncselekmény a neve,
s az elkövetővel együtt
a te becsületed is eltűnt.

A bűnösön nem úgy segítsz,
hogy a bűnét hazugsággal
védők csoportjához társulsz,
hanem, ha a becsületes,
bibliai utat járod.

Légy bátor szembenézni
a tisztedből fakadó
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súlyos felelősséggel,
s ha szót hallasz az Úr szájából,
tedd azt, ami a dolgod.

Ne kövess el istenkáromlást,
mentegetve magad,
hogy annyira vagy felelős
munkatársad visszaéléséért,
mint az Úr Sátán bukásáért.

Őrállóul rendelt az Úr,
kit-kit az ő testvére mellé,
ha elhallgatod a rád bízott szót,
és társad bűne miatt elvész,
vérét az Úr a kezedből kéri.

Az Úr azt akarja, hogy élj te 
és éljen felebarátod, ezért
kövesd a közjó érdekében 
és testvéredért azt, amire 
az okos szeretet megtanít.

(Budapest, 2007. március 27.)
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Érzékcsalódás

„Szemeitek lévén, nem láttok-é?
És füleitek lévén, nem hallottok-é? 
És nem emlékeztek-é? (Mk 8:18)

Hitéletünk útján oly sokszor,
érzékcsalódásban járunk,
legtöbbször azt „látjuk”, ami nincs,
és nem vesszük észre azt, ami van;
afelett kesergünk, ami hiányzik,
s nem mondunk hálát azért,
amivel Isten megáldott.
A mennyei valóság helyett
saját lidércképeinket látjuk,
és láttatjuk azokkal,
akiket Isten ránk bízott.

Ősrégi gyarlóság ez, amely
szomorú úti társa életünknek.
Izrael pusztában vándorló népe
sem az  égből hullott mannáért
mondott hálát az Úrnak,
hanem a hiányzó hús miatt lázongott;
nem Isten kézzelfogható csodáit 
magasztalta, hanem az ellenség
képzelt hatalma felett siránkozott.

A tanítványok amiatt aggódtak,
hogy nem tudják jóltartani 
az éhező tömeget,
s hitetlen fülükkel nem hallották
az Úr bíztató szavait: 
adjatok nékik ti enni.
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Azt számlálták, mi nekik hiányzott,
és nem vették észre azt, ami
az Úrnak a kezében volt.

A szent asszonyok nem a feltámadt
Krisztust keresték, hanem a holtat,
akit reményükkel együtt eltemettek,
ezért az élőben sem ismerték fel
Megváltójukat.

Azért hiányoznak életünkből 
tapasztalatok az Úrral,
mert csak abban hiszünk, amit látunk,
látni pedig nem tudunk,
a laodiceai vakságunk miatt.

Hitéleted útján
és az Úr szolgálatában
ne arról készíts leltárt,
mi az, ami hiányzik, 
hanem az isteni küldetéshez
kötött ígéretet vedd  valóságnak,
és lépj rá a járatlan útra;
ott el van rejtve számodra minden,
és kolduskezed megtelik 
mennyei kinccsel.
 
(Budapest, 2007. január 5.)
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Sátánnal ne egyezkedj!

Ha egyetlen bűnt is elkövettél,
az ős csaló fogságába estél,
számládra rákerült vétked bére,
a halál, mert nála nincs kegyelem.

Az ördög írnoka hibátlanul
vezeti az adósok listáját.
Nála a bűnök nem évülnek el,
megmaradnak kitörölhetetlen’

Van azonban egy magasabb fórum,
amely minden vádat felülbírál,
itt a bűnbánóra feloldozás,
a vádlóra halálbüntetés vár. 

Ezért Sátánnal te ne egyezkedj,
mert csak növeli kamatterhedet,
a bűnök végső eltörlésének
egyetlen eszköze: Jézus vére.

(Budapest, 2007. január 9.)
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Ne félj az ok nélküli átoktól!
„Miképpen a madár elmegy
és a fecske elrepül, 
azonképpen az ok nélkül való átok 
nem száll az emberre”
(Pld 26:2).

Hagyományokhoz ragaszkodó
negyvennél is több hithű zsidó,
átokba foglalt esküvéssel
kötelezte el magát arra, hogy
addig nem esznek és nem isznak,
míg Pált, a számukra veszélyes 
szektavezért meg nem ölik. 

A krónika arról nem beszél,
hogyan fejezte be életét
ez a mindenre elszánt csapat,
mert a szent nép  krónikájában
nem a gonosz a főszereplő,
a fontos mindig az, mit Isten
cselekszik népe érdekében.

Ezért ne félj, ha az ellenség
bármily átokkal is sújtana,
ha a démonok légiói
elvesztéssel fenyegetnének,
mert nem foghat az átok azon,
aki hű marad Istenéhez;
átokból áldást hoz ki az Úr.

Ne az átoktól: a bűntől félj,
amely magától is romba dönt,
nem kell hozzá sem gonosz átok,
sem valamilyen balszerencse,
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nem kell gyűlölködő ellenség;
elégséges, ha oly útra lépsz,
amelyen nem megy veled az Úr.

Erős várunk nékünk az Isten:
a háborúságban oltalom,
vallhatod bizton: veled az Úr,
s ha az ördögnek nem nyitsz kaput, 
ő megvéd a rád törő hadtól. 

Átkozhatnak negyvenen, százan,
kiáltsd teljes meggyőződéssel:
„Ha az Úr velem, ki ellenem?”

(2007. február 11.)
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Átvilágítás újból napirenden

Ez a sokadik átvilágítási láz,
komoly izgalomban van az egész ország.
Vizsgalázban vannak a volt besúgók,
három per hármasok, a kollaboránsok,
a kikapartatott gesztenyére várók, 
az elődök helyébe törni akarók. 

Az egyházi ügynökök kerültek sorra,
világítják a szegény nyomorultakat 
mű- csodálkozással és botránkozással, 
mintha ismeretlen műfajról lenne szó,
hogy a mindenkori jelen kufárjai 
eltereljék magukról a jogos gyanút. 

Mert besúgók, árulkodók mindig voltak,
és Jézus szavai szerint ki nem fogynak,
ott lesznek ők az utolsó felvonásban:
árulók, vakmerők, felfuvalkodottak,
akik pénzért, hatalomért elárulnak
szülőket, testvéreket és barátokat.

Közöttünk vannak, 
de nem közülünk valók,
amikor gonoszságot követnek el,
azt hiszik, istentiszteletet cselekszenek,
mint Júdás, ők is képesek elhitetni,
önmagukkal és a gyülekezetekkel,
hogy számukra mindig első Isten ügye.

Ne hidd, hogy az átvilágítás megoldást hoz;
egy besúgó helyett jön más kettő, három, 
végleges megoldás csak a már megkezdett 
mennyei vizsgálati ítélet lehet,
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melyben hiteles tanúk feljegyzései
őrzik a kis és nagy emberek tetteit.

Ne engedj sohasem a hatalom és pénz
alattomos, csábító kísértésének,
mert megállani a síkos lejtőn nehéz,
ne engedd, hogy lakást találjon szívedben
a keserűség bármilyen palántája, 
mert az ügynöklista még nem lett 
lezárva.

Ha ügynök voltál, és menlevelet kaptál,
térj meg és kérj bocsánatot az Úrtól,
ne várd meg az újabb, drámai felvonást,
amelyből soha többé nem lesz visszaút,
ne lépj soha a Sátán területére,
kérd az Urat, ő lát téged, és felemel.

Mert a gonoszság már megsokasodott
és a szeretet sokakban meghidegült,
csak aki mindvégig állhatatos marad,
az üdvözül.

(2007. február 22.)
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Hogyan tesz Isten igazzá?

„Azután megmutatta nekem Józsua főpapot, 
aki az Úr angyala előtt állt, meg a Sátánt, 
aki a jobb keze felől állt, és vádolta őt. 
Az Úr angyala pedig ezt mondta a Sátánnak: 
Dorgáljon meg téged az Úr, Sátán! 
dorgáljon meg téged az Úr, 
aki Jeruzsálemet kiválasztotta! 
Hát nem tűzből kiragadott 
üszkös fadarab ez? 
Józsua ugyanis piszkos ruhába öltözve, 
állt az angyal előtt.
Azután ezt mondta az angyal 
az előtte állóknak: vegyétek le róla 
a piszkos ruhát! 
Neki pedig ezt monda: 
Nézd! Elvettem a bűnödet, 
 és díszes ruhába öltöztetlek téged!  
(Zak 3:1-5).

Csak állt és nem szólt egyetlen szót sem.
Ez volt a legtöbb, amit tehetett,
ez volt az egyetlen választása,
ha még egy halvány reménysugárban
bízhatott, ezen a tárgyaláson.
A jog szerint minden ellene szólt,
felmentésre már esélye sem volt.

Tudta, hogy a Bíró: igaz és szent,
ítéletében sohasem téved,
jól ismeri a súlyosbító
és a mentő körülményeket.
Csalhatatlan, nem részrehajló, 
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irgalma és kegyelme bár végtelen,
de számára van-e még kegyelem?

Azt is tudta, milyen a Vádoló,
ama ősi, ravasz kígyó,
aki nem ismeri a kegyelmet.
Irgalom, részvét, nem kenyere,
jogérzetéből árad a gyűlölet,
célja: mindenek elpusztítása…
ezért helyzete kilátástalan.

Ezen a fórumon nincs mentelmi jog;
védelmet a főpapi ruha sem nyújt,
hisz’ fejétől talpáig csupa folt.
Amit védelmére felhozhatna,
- a megfertőztetett önigazság -
az is ellene szóló bizonyság.
Itt fellebbezésnek sincs helye már.

A Vád hangja zengett a termen át.
A vádlott ügye vesztésre állt.
A tanú szavára szükség sem volt,
a vád annyira megalapozott volt,
teljesen lefutott ügyről volt szó…
És ekkor jött a nem várt fordulat:
az Angyal ítéletet hirdetett.

A vádlott bűnösségét törölték,
a bíró igazságos életét
reá ruházta az ítélőszék.
A vádló ügye elnapoltatott,
a minden igazság ellensége, 
előzetes dorgálást kapott,
így várja a végső ítéletet.
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Igaz emberré válni Isten előtt
csak egyféleképpen lehetséges,
ez a hit legnagyszerűbb csodája:
hagyni, hogy Isten levegye rólad
a bűnnel beszennyezett rongyodat,
és felöltöztessen  Krisztus igaz
életének tiszta ruhájába.
Neked csak akarni és hagyni kell,
és Isten mindent megtesz éretted.
védelmedet ő maga látja el,
szeretete csodát művel ebben a
megigazítási folyamatban;
de nem segít jóság, sem irgalom,
amikor két hívő vitájában
sem az Úr, sem Sátán nem jut szóhoz.

Lehetsz vádlott, csak vádoló ne légy.
Az Újföld vádlottakkal lesz tele,
akiket felmentettek a vád alól,
de nem lesz ott önigazult vádló!

Ha a gonosz vádjaival szemben
az Úr lesz a védőd, és Bírád,
akkor Krisztus igazságának 
díszes ruhájába öltözötten., 
igazként állhatsz majd a trón előtt,  

(Budapest,  2007. július 29.)
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Együtt a mennyben, 
már itt e földön
Amikor belépsz Isten házába,
mielőtt helyedet elfoglalod,
nézz körül jól a testvérek között,
figyelj meg minden utánad jövőt,
s gondolj arra, hogy ezek mindegyike,
ott szeretne lenni majd a mennyben.

Ne gondold, hogy a menny 
olyan nagy lesz,
amelyben bárkit is elkerülhetsz,
ezért az Úr úgy fog megkímélni,
hogy ne kelljen senkit kerülgetni
azok közül, akiket nem kívánsz
testvéredként szívedbe fogadni.

Nem kötelező a mennybe jutni,
de itt e földön meg kell tanulni
a mennyei elvek szerint élni,
még ma, ezen a szent szombatnapon,
melyen Isten és a szent angyalok
egyértelmű döntésedre várnak.

Ha az Urat szívedbe fogadod,
s benne minden testvéred helyet kapott,
még ma, ezen a szent szombatnapon,
minden bizonnyal érezni fogod
azt a boldogító valóságot,
hogy a mennyben készen van otthonod.

(Budapest, 2007. július 22.)





Id ők   jelei

„Mindenki a kor szükségleteihez 
szabottan részesül világosságban, 

amely képessé teszi 
az Istentől kapott feladat 

elvégzésére.” 
(E. G. White)
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Mi Jézust várjuk, nem a jeleket
„Mikor pedig ezek kezdenek meglenni,
nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket, 
mert elközelget a ti válságtok”
(Lk 21:28).

Mi nem az idők jeleit várjuk,
hanem Jézust, az idő Urát,
aki megígérte övéinek,
hogy visszajön értük nemsokára
nagy hatalommal és dicsőséggel,
és akkor meglátja Őt minden szem. 

Mégis, sokszor kémleljük az eget,
számlálva a felsorolt jeleket,
a napban, holdban és csillagokban,
a természet vonaglásában;
látjuk a pogányok szorongását,
és halljuk a tengerek zúgását.

Sokszor elismételjük magunkban,
mik jönnek az utolsó napokban:
lesznek az emberek képmutatók,
gonoszok, hazugok, rágalmazók,
felfuvalkodottak és vakmerők,
magukat szeretők és gyűlölködők.

Magyarázzuk az igen biztos,
csalhatatlan prófétai igét,
benne az események sorrendjét,
a nemzetek felvonulásának
fenyegető stratégiáját,
és a félelmetes holnapot. 
Kívülről tudjuk Dániel könyvét
és János apokalipszisét,
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ismerjük a világtörténelem
„pontos” prófétai térképét.
Hisszük, valljuk és prédikáljuk,
hogy Jézust nemsokára meglátjuk.

Uram! Te mondád tanítványidnak:
emeljétek fel a ti fejeteket,
példát a fügefáról vegyetek,
amint annak levelei hirdetik:
jön a nyár, úgy harsogják a jelek,
hogy jöveteled is közel már.

Uram, mi nem a jeleket várjuk,
hanem Téged, hiszen ismersz minket,
mi vagyunk a Téged váró nép,
mégis, úgy szeretnénk megtudni
visszajötted legutolsó jelét!
Ez segítené a felkészülést!
A legutolsó jelt kéritek?
Jól van, megmondom, figyeljetek –
így szól az Úr – ez az utolsó jel,
amit nektek kijelenthetek:
„Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek!”

(Budapest, 2007.június 17.)
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Figyeljetek, vigyázzatok 
és imádkozzatok
„A  farizeusok és sadduceusok,  
odamentek, hogy kísértsék őt:
kérték, hogy mutasson 
mennyei jelt nekik. 
Ő azonban így válaszolt nekik:  
Képmutatók, az ég arcát meg tudjátok 
ítélni, az idők jeleit pedig nem 
tudjátok?” (Mt 16:1-3).

Mára kettős frontátvonulást
jelzett a meteorológia, 
záporokkal és zivatarokkal. 
Meg is érzik ezt a szívbetegek,
a keringési zavarokkal küzdők,
az alvászavarban szenvedők,
az alacsony és magas vérnyomás
állandó feszültségében élők,
az ízületükre panaszkodók;
a nyugtalan neurotikusok.

Szervezetünk minden idegszála 
olyan, mint egy precízen működő,
élő barométer jelzéseinek 
csalhatatlan hordozója:
egy precíziós műszer, mely felfogja
az éter hullámainak jelzéseit,
és nem hagyja nem észrevenni,
a természet feszült rezdülésit. 

Csak lelki életünknek az a másik,
 – Istentől kapott – jelző rendszere,
mintha ezzel éppen ellentétben,
egyre érzéketlenebbé válna
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az idők jeleinek felismerésére.
Hiába sűrűsödnek a jelzések,
Jézus szavai szerint az emberek
ezekből semmit sem vesznek észre.
Hiába zsendül már a fügefa,
és dúsan hajtanak levelei,
hirdetve, hogy közel van a nyár,
és érett a föld az aratásra;
hiába feszülnek már a szelek
a földnek négy távoli szegletén; 
hiába nyög és fohászkodik, 
maga az egész teremtett világ,
és tombol a pogányok haragja,
háborog és tajtékzik a tenger, 
lázad a kizsákmányolt természet,
a gonoszság elérte az eget,
az erkölcs fuldoklik a szennyben;

még a Krisztust visszaváró szüzek
is érzékcsalódásban szenvednek,
mert úgy érzik, a vőlegény késik.
Így jön el az a nap váratlanul!

Ahhoz, hogy Jézust bölcs szolgaként 
várjuk,
és Istentől vezérelt látásunk
ép maradjon, össze ne omoljon;
a jeleket mindig tisztán lássuk,
és hitünkben kudarcot ne valljunk,
fogadjuk meg, mit  az Úr nekünk mond:
„Figyeljetek, vigyázzatok 
és imádkozzatok!”

(Budapest, 2007. augusztus 10.)
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Hálaadó istentisztelet
a Mennyben

Lenn a földön megharagudtak
a pogányok, s a népek tengere
tajtékozva morajlik.
Recsegnek, ropognak
a világ eresztékei,
„az emberek elhalnak
a félelem miatt,
s azok várása miatt,
amik a föld kerekségére
következnek,
mert az egek erősségei 
megrendülnek”.

Eközben a mennyben 
hálaadó istentisztelet
kórusa hangzik:
„Hálát adunk néked Uram,
mindenható Isten, ki vagy és 
aki voltál, és eljövendő vagy;
mert a te hatalmadat
kezedhez vetted, és a te 
országlásodat elkezdetted.”

Tarts önvizsgálatot:
lelked a háborgó világ
szorításától szenved
vagy a menny hálaadását
visszhangozza?

(2006. november 17.)
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Nem tudjuk, mit is szeretnénk

„Mert nem beszédben áll 
az Isten országa, hanem erőben” 
(1Kor 4,20).

Krisztust visszaváró nép vagyunk,  
akik minden nap így imádkozunk:
Urunk, jöjjön el a te országod,
várunk Téged, jöjj el mielőbb!

Mégis szeretnénk itt e földön
hosszabb távra berendezkedni,
biztonságosabb világban élni, 
miközben arról prédikálunk, 
hogy „a tenger és a hab zúgni fog
és az emberek elhalnak 
a félelem miatt”.

Szeretnénk egy kicsit mindig
jobban, kényelmesebben, 
kevesebb gonddal élni, 
pedig a próféciákból tudjuk,
hogy elkerülhetetlenül  
jön a nagy nyomorúság.

Szeretnénk, ha körülöttünk
egyre jobbak, emberibbek 
volnának az emberek, 
miközben azt hirdetjük, hogy 
a gonoszság megsokasodik 
és a szeretet sokakban 
meghidegül.
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Szeretnénk magunknak stabil
anyagi biztonságérzetet,
az embereknek pedig 
meggyőző erővel prédikáljuk: 
„ne gyűjtsetek magatoknak
kincseket a földön, ahol a rozsda
és a moly megemészti,  és ahol
a tolvajok kiássák és ellopják”.

Mindent tudunk, és mégis,
úgy cselekszünk, 
mintha semmit sem tudnánk;
prédikálunk, és másképpen élünk.

Mi szeretnénk, 
nagyon szeretnénk
luxusrepülővel 
bejárni a világot,

és kedvezményes áron, 
Easy Jet fapados járatával
a mennybe szállni.

(2006. november 19.)
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Évfordulón

„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik,
a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az” 
(Zsolt 91:1).

Ismét megkerültük a Napot,
száguldó bolygónk hátán,
másodpercenként 
harminc kilométeres sebességgel.
Mögöttünk egy sokadik pályahossz,
csak a hatalmas galaxisok
alkotója és irányítója 
ismeri a megtett utat.

Nekünk hatezer éves történet. 
Távoli világokból jött terrorista 
csellel ejtette túszul
a békés planétát, hogy boldog
utasaival együtt elpusztítsa.

A fedélzeten folyik a harc,
de a jármű biztos kezekben van,
az elmúlt évben sem kellett 
mobilon jelzést adnunk, 
hogy bizonyos problémák miatt
egy keveset késni fogunk.
Nem volt karambolunk,
nem kellett szerviz miatt leállnunk,
nem volt szükség 
téli és nyári gumi cserére,
a lengéscsillapító is bírta
a nehéz, megterhelő utat.
Nem volt tengelytörés,
a csapágyakkal sem volt gond,
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nem fogyott el az üzemanyagunk.
A vezetőnk nyugalmat sugárzó 
biztonsággal vezetett,
nem történt gyorshajtás,
forgalom feltartás,
szabálytalan előzés,
menetrend módosítás.

Mi voltunk néha türelmetlenek,
mert a megtett utat 
térben és időben helyeztük el,  
egyik napot hosszabbnak,
másikat rövidebbnek éreztük.
Néha úgy tűnt, gyorsan haladunk,
máskor, mintha késésben lennénk. 
Ilyenkor vezetőnk megnyugtatott,
hogy ő nem kilométerekben
és nem időben méri az utat;
pályánkat az univerzum
időtlen mozgása szabályozza.
És mi mégis másodpercnyi
pontossággal értünk a célba,
hogy megállás nélkül
folytassuk utunkat.

Nemzedékek váltják egymást,
az út egyre veszélyesebb,
járművünket az elszabaduló 
elemek tombolása állandó
rázkódásban tartja.
A nagy Tervező garanciája
ugyan még nem járt le,
de az óriás űrhajó,
a rendeltetéstől eltérő
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használat miatt „nyög és sóhajt”
és az ezer éves pihentető, 
generál szervizre vár.

A levegőbeli hatalmasság
terrorista kalózai által 
túszul ejtett utasokat pedig
várja a mennyei védősereg,
és az igazak megszabadulnak.

Urunk, tudjuk, ez a túszdráma
a Te győzelmeddel ér véget,
és mi megszabadulunk.
Azt is tudjuk, hogy ezen a hajón
Veled biztonságban vagyunk.

Ha olykor mégis aggódunk,
bocsáss meg nekünk Urunk,
tudjuk, nincs más hajó,
amelyen célba érhetnénk,
mert ezer vész közepette is
a Te oltalmadban vagyunk,
és ez biztonságérzetet ad
- ha tovább viszel bennünket -
kétezer hétben is.

(2006. december 31.)
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A globális békét várom

„Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta,
és ujjong a néma nyelve,
mert a pusztában víz fakad,
és patakok a kietlenben.
És tóvá lesz a délibáb,
és a szomjú föld vizek forrásivá;
a sakálok helyén, hol feküsznek,
fű, nád és káka terem” (Ézs 35:6-7).

Globális felmelegedést
hirdet a meteorológia,
aminek következtében
a föld egyes területei
- köztük a magyar Nagyalföld is - 
sivataggá válnak,
több millió négyzetkilométer
alacsonyan fekvő 
tengerparti terület és sziget 
kerül víz alá;
árvizek és szárazság,
éhség és járványok fenyegetnek
az egész világon,
emberek százmilliói
veszítik el otthonukat,
szülőföldjüket, kenyerüket.
A folyamat már elkezdődött
kétezer hét lusta telén.

A világ két legnagyobb hatalma
mégsem hajlandó csökkenteni
a válságot előidéző 
széndioxid kibocsátás mértékét,
mert az értelem és a pénz harcában
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a mammon az erősebb,
s a lejtőn nincs megállás,
a homo sapiens rohan
a maga ásta szakadékba. 

Én mégsem félek a 
fenyegető válságtól,
bár a tudomány 
előre jelzése nélkül is tudom,
hogy jön a nagy nyomorúság.
De azt is tudom, Isten népének
kenyere és vize el nem fogy,
és mikor „tikkadának az emberek
nagy hévséggel”, az Úr akkor is
betakarja népét oltalmával.

Én nem a felmelegedéstől, 
én a lehűléstől, 
az eljegesedéstől félek,
a jégkorszaktól, amelyről
Jézus így jövendölt:
„a szeretet sokakban meghidegül,”
testvér testvérnek lesz ellensége,
szülők elárulják gyermeküket,
gyermekek halálra adják szüleiket,
rokonok, barátok 
ellenségekké válnak,
akik egykor szerették,
most gyűlölik egymást.

A végveszélyt ennek a világnak
nem a globális 
felmelegedés jelenti,
hanem a szeretet egyre
kiterjedő meghidegülése.
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Testvér! Ne a pusztító munkáját
követő nyomorúságtól félj,
hanem attól, hogy a szeretet 
benned meg ne hidegüljön.

A világdráma utolsó
felvonásának két nagyhatalma:
a fenevad és a hamis próféta
már készíti a felvonulási tervet
a gyűlölet végső viadalára,
a globális pusztításra.
Ez a háború lesz minden
nyomorúság halála. 

De szívemmel hiszem
és elmémmel tudom, hogy
borítsa bár a földet 
a globális felmelegedés
sivatagja
vagy a meghidegült szeretet
globális jégmezője,
Jézus nemsokára eljön,
és vele elérkezik
a globális béke korszaka.

Én ezt a korszakot várom!

(2007. január 9.)
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Föld körüli úton a Nappal
Láttam a Napot lenyugodni
az ég  nyugati peremén, amint
az utolsó centimétereknél
vérágyban fürödve
köszönt a Földnek jóéjszakát. 

Még sokáig néztem a helyet,
ahol a horizontot elhagyva,
magára húzta 
bíborvörös takaróját, 
hogy átadja őrhelyét
a már hunyorgó csillagoknak.

Szerettem volna megkérdezni,
mit látott elmúlt napi körútján, 
de nem volt ideje megállni,
mert éppen abban a pillanatban,
- amikor nálunk lenyugodott - ,
vitte a hajnal sugarait
távoli országok lakóinak;
és a mi hajnali napkelténkről
sem akart lekésni. 

Gondolatban utána eredtem,
hogy körbejárjam vele 
a huszonnégy órás pályát,
de csak pillanatképekre jutott 
a szűkre szabott időben,
melyben láttam szomorú sorsú
ébredő tömegeket
kórházakban, kaszárnyákban,
börtönökben, munkatáborokban,
egy újabb nap túlélésének
halvány reményével.
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Láttam véres merényleteket,
jogaikat követelő 
demonstrálók
fenyegető seregeit;
láttam saját népüket irtó
fegyveres felkelők 
véres mészárlásait;
láttam csontváz gyermekeket,
amint egy falat remélt
eledelért nyújtják kérő kezüket.
Láttam a civilizált világ  
szennyétől fuldokló Földet,
a haldokló tengereket,
erkölcsi szennyben elmerülők
és éhen halók tömegeit.

Láttam a világ több pontján,
az egymás ellen feszülő
fegyveres arzenálokat,
az egész föld többszöri 
elpusztításához elegendő
mérget, gázt és atombombát.

Láttam hipnotizált tömegeket,
mint mennek vallási és
politikai vezéreik után
a pusztulásba.
Láttam az ördögi lelkeket,
mint készítik fel a népeket
a Mindenható Isten nagy
napjának viadalára.
Láttam az ég közepén repülő
angyalokat is, az evangélium
örömüzenetével,
és azokat, akik még tartják
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a világ négy szelét,
hogy ne fújjanak mindaddig,
amíg Isten el nem pecsételi
a megváltottakat.

Nem kell prófétának lenned, hogy láss.
Elég, ha szemgyógyító írt kérsz
az Úrtól, hogy felismerd:
nem csak mi várjuk Jézust,
Ő még jobban várja népét,
hogy végre készen legyen
a nagy találkozásra,
és vége szakadjon itt e földön
a nagy nyomorúságnak. 

Lásd, a nyugati ég peremén
a nap nyugovóra készül, 

és már közeleg a hajnal,
és feltámad az igazság napja,

és itt lesz Isten országa.

(2007. január 24.)
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Kozmetikázó történelemírás

Figyelem a történelmet,
- a közelmúlt általam is
megélt valóságát -
és a formálódó krónikát,
a történelemírást.

Mert a kettő nem ugyanaz,
mivel az emlékezet nem mindig
működik hibátlanul,
ezért a történelemírás és
a valóság nem mindig halad
párhuzamban egymással.

A történelemíráshoz
hiteles emberek kellenek,
akik az igazságot keresik,
akik készek elfogulatlanul 
megörökíteni a tényeket,
akik abban érdekeltek, 
hogy a valót örökítsék meg,
akik nem manipulálhatók
és nem akarnak másokat
manipulálni.

Aggódva figyelem, hogy lesz  
a garázda huligánból
heroikus nemzeti hős,
a randalírozóból 
szabadságharcos,
a gyilkosból mártír,
a szolgai lélekből eszménykép,
a handabandázóból
népvezér és példakép,
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akiket majd a manipulált
utódok magasztalnak;
és hogyan vész emlékezete
annak, aki egész életével
a közjót munkálta,
akinek szorgos munkája nyomán
az ország gyarapodott.

Ámulva figyelem, hogy lép elő
a botránkozóból lett „hithős”,
az egyház élethosszig tartó
hűséges védelmezőjeként;
az őrhelyét elhagyó hűtlen szolga
az igazság bajnokaként;
hogy lesz átkeresztelve 
a romboló szándék
elévülhetetlen érdemmé,
a harácsolás ügyszeretetté,
a lustaság önfeláldozássá,
a hazugság vezetési gyakorlattá,
és hogyan hull feledésbe az, aki
egész életét az Úrnak szentelte.

A modern történetírók
a Bibliát is saját érdekeik
szerint értelmezik.
Hallgatom, mint oktat
a tudós prédikátor, hogy
az Úr Jézus vagy az apostol
mit akart mondani egy igével.
Nem azt tolmácsolja, 
amit az ige egyszerűen mond, 
hanem amit szerinte
mondani akar.
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Ezáltal nem ő lesz az ige
tolmácsa, hanem az igét teszi
saját szócsövévé. 

Így íródik a történelem is:
a történetíró beleálmodja
saját fantáziáját 
és ideológiáját, 
amit kidekorál a barátok 
és rokonok emlékezetével.
Így lesz a történelemből
más műfaj: monda vagy legenda,
a szereplők világnézete
és származása szerint.
Így lesz a tudomány 
a megtévesztés enciklopédiája. 
Mi már átéltük a történelem
néhányszori átírását.

Ha a történelem szereplői 
felébrednének, bizony, szegények 
nem ismernének önmagukra,
és képtelenek volnának
a történelemíró által
reájuk ruházott szerepet
eljátszani.

Ámde tudok egy másfajta 
történelemírásról is,
amelynek krónikásai
sohasem ejtenek hibát.
Nem túloznak, nem szépítenek,
csak a valóra emlékeznek,
tanúik nem tévedő emberek:
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Isten írnokai ők, 
akik mindent feljegyeznek,

Ez a történelemkönyv
még ma is íródik, benne 
a te és az én fejezetemmel,
történelemírók és
a történelem szereplőinek,
kicsinyeknek és nagyoknak,
szolgáknak és szabadoknak
fejezeteivel.

Ez a könyv nemsokára 
olvashatóvá válik.
Nagy rendezvény lesz!
Királyi székek, 
az Öregkorú,
százmilliós nézősereg,
micsoda látvány!

És ott lesznek 
a történelemírók…
és ott leszel te is…
és ott leszek én is…
ott leszünk mindnyájan…
lehajtott fejjel…
szótalanul…

(2007. január 21.)



Hitharc

Növekedés

„Minden embernek vannak 
romlott és bűnös szokásai, 

amelyek ellen erőteljes 
csatát kell vívnia. 

Minden léleknek meg kell harcolnia
 a hit harcát.” 
(E. G. White)





113

Ha újra kezdhetném 
az életemet
„Amiket szem nem látott, 
fül nem hallott és embernek 
szíve meg se gondolt, 
amiket Isten készített 
az őt szeretőknek” (1Kor 2:9).

„Mennyire másképpen rendeznék 
mindent,
ha újra kezdhetném az életemet!”
Hányan és hányan elmondják ezt,
amikor érzik, életük 
nem úgy sikerült,
ahogy azt ma megálmodnák. 

Van, aki nagy bölcsen, szerénységgel 
hozzáteszi: „a mai eszemmel”.
Itt adódik néhány fontos kérdés:
mai eszemmel a régi világban
vagy a mostaniban?
Vagy netán az akkori eszemmel
a mai világban?
Esetleg saját eszemmel együtt 
visszatekerni az idő kerekén
jó nyolcvan évet, és odakerülni,
ahonnan egyszer elindultam?

Egészen összezavarodtam!
Minden összegabalyodott bennem,
hiszen ki is tehet arról,
hogy ezerkilencszázhuszonhétben
itt születtem Magyarországon, és
nem száz évvel korábban Afrikában
vagy Dél-Amerikában?
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Hogyan rendeztem volna másképpen 
az életemet, ha az Amerikai
Polgárháború kellős közepében
születtem volna, vagy valamelyik
néger rabszolga fiaként hívott volna
az élet fegyverbe az emberi jogokért,
az emberi méltóságért?
Nem tudom, hogyan alakult volna
életem, ha Napóleon seregében,
Moszkva alatt Kutuzov tábornok
„szövetségese”, Tél-tábornok
teszi próbára vitézségemet?

Ne soroljuk fel a világtörténelmet!
Mert hiszen, ha most kezdhetném 
újra az életemet, nem lehetnék a
néhai édes szüleim gyermeke.
Nem járhatnék ugyanazokhoz 
a nevelőkhöz iskolába.
Minden más volna!

Kortársaim közül ki tehet arról,
hogy rendszerváltásokat
kellett átélnünk, hogy voltunk
zöldek, barnák és fehérek, 
és lettünk vörösök;
hogy voltunk királyság és
tanácsköztársaság,
és népköztársaság és köztársaság,
hogy voltunk keresztény Magyarország
és szocialista Magyarország,
hogy nyögtük a terrorizmust,
belekóstoltunk a demokráciába,
és a kapitalizmusba,
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amikbe éppúgy belevásott a fogunk,
mint az előbbiekbe.

Könnyű kimondani:
Ha még egyszer születhetnék!
De hogy tudnád ma másképpen 
rendezni az életedet Szudánban
vagy a Gázai övezetben,
Irakban vagy Afganisztánban;
ott, ahol évente milliók halnak éhen,
vagy válnak a terror áldozatául?

Én nem tudom, jó volna-e 
erre a világra bárhol
még egyszer születni; 
vállalnád-e a kockázatot,
hogy egy új életben
tökéletesebbet produkálj
eddigi önmagadnál?
Mi volna, ha igyekezetedben
még azt is elrontanád, ami 
így vagy úgy, de valahogy sikerült?
A fontos, hogy Isten meg legyen
velem elégedve,
és ha ő elfogad, és
ennek bizonyságát is adja,
akkor legyek alázatos, és
fogadjam el önmagamat
olyannak, amilyen vagyok. 

Fogadjam el azt, hogy 
többre nem tellett belőlem…

De eszembe jut…
Ő már hasonló ügyben 
egyszer megszólított. 
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Nem erre a világra, a másikra
kínálta fel az újjászületést.
Azt ígérte, hogy az az élet
nem hasonlítható a jelenlegihez.
És hogy milyen lesz az az élet?
Azt mondta, hogy hiába is
megpróbálná leírni, képtelen
volnék felfogni.

Azt viszont nem titkolta,
hogy már elkészített
számomra a világmindenség
nagy műhelyében egy kis
helyet, ahol kedvemre 
tevékenykedhetek, és ott,
egy olyan gyarló gondolat,
hogy „ha még egyszer újra
kezdhetném az életemet!”
soha, de soha 
nem jut majd eszembe, 

(Budapest, 2007. január 10.)
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Öröm

„Örüljetek az Úrban
Mindenkor;
Ismét mondom,
Örüljetek” (Fil 4:4).

Énnekem az öröm: 
szemek ragyogása
ajkak ujjongása 
szív kitárulkozása
kéz simogatása 
karok ölelése

jég elolvadása
rügyek fakadása
virág kinyílása
búza aratása
gyümölcs jó illata
kenyér ropogása

madár dalolása
tücsök muzsikája
bárány bégetése
méhek zümmögése 
lepkék csodás tánca
csikó ugrálása
 
gyermek születése
fájás megszűnése
beteg gyógyulása
nap arany sugara
hold bájos udvara
csillag vibrálása
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tenger hullámzása
hullám mormolása
patak csobogása
vihar tombolása
villám csattogása
szivárvány pompája

szellő muzsikája
hópehely hullása
hajnal pirkadása
alkonyat bíbora
ifjú kacagása
leány mosolygása

énnekem az öröm:
a teremtett világ
csodálatos rendje
természet szépsége
benne minden, ami
Istenhez elvezet. 

(Budapest, 2006. november 20.)
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Az én bérlakásom

Uram, én nálad lakom,
teljesen te gondoskodsz rólam.
Te mindent megteszel,
hogy jól érezzem magam.
Nem kérsz tőlem lakbért,
hiszen milyen valutával is
fizethetnék neked?
Egyszer – emlékszem – 
azt mondtad nekem,
csupán a lakást kell rendben tartanom.
Igen, Uram, ezt megkísérelem. 

Most már sok éve lakom nálad,
s hirtelen adódott egy gondom:
Mi a helyzet tulajdonképpen
az általános renoválással,
azt is magadra vállalod?
Nem kívánok tőled sokat,
ha még erre is megkérlek? 
A legnagyobb igyekezettel
sem vagyok képes mindent
tisztán tartani,
és a szükséges tisztítószer
és erő is hiányzik hozzá.
(Uram, tudod, mire gondolok!)

Köszönöm, Uram.
Köszönöm a kellemes 
lakóközösséget,
amiben mindeddig részünk volt.
Azt kívánom magam részére,
hogy ez mindvégig így maradjon,
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s ha majd a földi lakást
el kell, hogy hagyjam,
ne feledj el engem!
Hiszem, már elkészítetted
számomra az új lakóterületet,
amelyben egy szép, saját 
öröklakásom lesz.

Az elsőt még egyszer 
köszönöm Uram.
Az újat már alig várom.

(Josef Butscher után)
(2006. december 6. )
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A küzdő egyház még nem 
tökéletes
„Hogy majd önmaga elébe állítsa
dicsőségben az egyházat,
úgy, hogy azon ne legyen szeplő, 
vagy sömörgözés, vagy valami afféle, 
hanem hogy legyen szent 
és fedhetetlen” (Ef 5:27).

Az egyház Urának leghőbb vágya,
hogy majd önmaga elébe állítsa
az egyházat úgy, hogy ne legyen
rajta a bűnnek semmi nyoma,
hanem legyen szent és feddhetetlen.

A történelem során Isten népe
a nagy küzdelem színterévé vált;
felemelkedések és bukások,
csodás győzelmek és vereségek,
vér és babér szegélyezik útját. 

Az eljövendő győzelmes egyház
ma még magán viseli a bűnnek
fájdalmasan romboló hatását,
a mérhetetlen sok-sok szenvedés
iszonyatos, könny marta sebeit.

A korszakok jellemző bűnei
sajátos módon kísértették meg
Isten népének közösségét is,
próbára téve a szeretetet
és az elkötelezett hűséget.

Az egyház bibliai jelképei
maguk is hordozták életükben
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a bűnnel szembeni harc nyomait:
Józsua szennyes ruhájára
már nem volt semmiféle mentség.

A bűnösök közé számláltatott,
emberektől utált és megvetett,
szenvedő Jézus egyszerre volt
a harcoló egyház szimbóluma 
és betegségeink hordozója.

De eljön a győzelem nagy napja,
amikor az egyház dicsőségbe
öltözötten, szeplő és folt nélkül,
áll a világegyetem színe előtt!

Krisztussal együtt mind a kettőnek
tagja kívánok lenni!

(Budapest, 2007. február 14.)
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Emlékezés és Felejtés

Emlékezés és Felejtés
Bennem lakó két jó testvér,
Egymással ők jól megvannak,
Emlékimen megosztoznak.

Engedelmes két gyermekem
Teljesíti kérésemet,
Tudják, mikor kell szólniuk,
Mikor bölcsen hallgatniuk.

Ha valami rosszat tettem,
Rögtön kéznél van Felejtés,
De a legkisebb jótettnél, 
Résen áll az Emlékezés.

Így hitetem el magammal,
Nekem mindig igazam van,
Tudom, mikor kell feledni,
És mire kell emlékezni.

Belátom, ez így már nem jó,
Legyen más a szabályozó,
Legyen a Léleké a szó,
Hogyha döntés előtt állok.

Uram taníts emlékezni
Arra, amit értem tettél,
De segíts elfelejtenem,
Amit ellenem vétettek.

Add hogy amit tőled kaptam,
Őrizze az Emlékezés,
Amit tőlem eloroztak, 
Törölje el a Felejtés.
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Segíts Tőled megtanulnom,
Emlékezni és feledni,
Mindent mindig maga helyén,
Keresztényként gyakorolni.

(Budapest, 2006. december 12.)
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Szőlőből is lehet bort csinálni
„Ha pedig küzd is valaki,
nem koronáztatik meg,
ha nem szabályszerűen küzd” 
(2Tim 2,5).

A haldokló kocsmáros 
magához hívatta idősebb fiát,
hogy mielőtt szemét lehunyná, 
elárulja utódjának
foglalkozásuk egyik nagy titkát.
„Fiam – mondta elhaló hangon – 
erejét összeszedve a vén csaplár – 
mielőtt magadra hagynálak,
elárulok neked egy nagy titkot,
melynek hasznát veheted életedben,
engem is apám tanított erre:
bort csinálni szőlőből is lehet.
Ezzel itt hagyta ez árnyékvilágot.

Mily nagy eredménynek tartjuk,
amikor hosszas fejtörés és
kísérlet után felfedezzük
a spanyolviaszkot, 
vagy a szalmában a lyukat, 
és rájövünk valami olyanra,
amit már régen feltaláltak, 
ami egészen természetes.

Néha megkerüljük a földet,
hogy a szomszédot elérjük,
pedig csak éppen, az ellenkező
irányba kellene elindulnunk,
hiszen ott van közelünkben, 
lépésnyi távolságra.
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Keressük kudarcaink okát,
pedig ismerjük a szabályokat,
amelyek alkalmazása vagy
figyelmen kívül hagyása
magában hordja a végeredményt.

Tönkremennek dolgok kezünkben,
s mi a struktúrát hibáztatjuk,
és a megváltozott világot.
Új szabályokat alkotunk
a bevált régiek helyett,
új utakat keresünk,
a régi, kitaposott utak helyett;
új erkölcsi mércéket állítunk,
követve az új korszellemet,
holott új emberek kellenének, 
akik keresztény alázattal
hajtanak fejet a bölcsesség és 
igaz ismeret forrása előtt.

Annyi magától értetődő
dolog van az életben,
néha még elrontani is nehéz,
csak egyszerűen követni kell
az élet törvényszerűségeit.

Az áldás titka ma is egyszerű:
„Lásd, elődbe adtam ma néked
az életet és a jót;
a halált és a gonoszt.”
Minden választásodban
legyen mérce az örök szabály,
amelyet Isten adott.
Tanuld meg, hogy csak szőlőből 
készül az igazi bor,
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a hamisítvány súlyos kárt okoz.
Életed hitelvesztetté válik,
s mit hamis anyagból építettél,
összeomlik, ha megrázza a szél.

Isten, csakis hamisítatlan
módszerek alkalmazására
adja jóváhagyását
szolgálata minden területén.
Minden hamisítvány 
idegen tűz Isten szemében,
mely megemészti a törvényszegőt.

Isten művében csak a tiszta
eszközöknek, lehet helye,
mert sem jó szándék sem nemes cél 
nem szentesítheti az eszközt,
mely nélkülözi Isten pecsétjét.

Fedezzük fel újból 
Isten egyszerű tanácsait,
mert siker csak általuk terem,
Istennek tetszőn élni pedig
egyedül csakis így lehet!
 
(Budapest, 2006. december 19.)
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Névtelen katonák

Kaptam egy névtelen levelet,
amelyben anonim testvérem
megdicsér egyik cikkemért.
Csak azt nem tudom megérteni,
miért kellett névtelennek maradnia,
ha elismeréssel ír rólam? 

Már dicsérni sem merjük egymást
nevünk vállalásával,
mert sohasem tudhatjuk, hogy
a következő felállásban
melyik oldalra lesz hasznosabb
látványosan felsorakozni.

Így hát marad az óvatos,
de mindig kifizetődő,
hasznosnak tűnő mellébeszélés
vagy a homályban meghúzódó
teljes névtelenség.

A vélemény nyilvánítás pedig
már nem a tényekről szól,
hanem saját karrierünk
gyönyörűségesen kicsiszolt 
bálványköveiről.

De mivé lesz emberségünk?

(2006. december 24.)
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Szavatosság
Az utóbbi időkben
erősen megszaporodott
a büntető intézkedések
és kirótt bírságok száma,
a lejárt szavatosságú
élelmiszerek után.

Jól jövedelmező iparág lett
a szavatosságot garantáló
címkék átírása, a romló
húsárú feldolgozása, mivel
a lebukás kockázata kisebb,
mint az ebből származó haszon.

Szegény éhenkórász barátom,
te, ki bemész egy előkelő
étterembe, hogy megtöltsd
gyomrodat finom falatokkal,
örülhetsz annak, ha pénzedért
szalmonella nélkül megúsztad.

Vizsgálatot kellene indítani
a lelki és szellemi táplálékok
forgalmazói között is, 
mert ki védi meg azt a fiatalt,
aki tapasztalatok hiányában
belefullad a lelki mocsárba?

Régóta él egy szörnyű iparág,
hiszékeny emberek becsapása,
hamis címkékkel árusítják 
Isten megbocsátó kegyelmét.
Ünnepeken nagy a forgalom
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a zarándokhelyek üdvösséget 
árusító pavilonjaiban.

Lelki kufárok elhitetik
a vallásos tömegekkel,
hogy Isten Szava, a Biblia 
idejét múlt nézeteket 
és érvényüket veszített
kijelentéseket tartalmaz,
ezért nincs mondanivalója. 

Veszély fenyeget minden felől,
mérgezik testünket, lelkünket,
értelmi képességünket.
Hamis kufárok húznak hasznot
tömegek megrontásából,
a szavatosságot biztosító
védőzár meghamisításával.

A Védőzár: „Meg van írva”!
Érvényes az élet minden dolgára.
Erre ügyelj, akkor jól lesz dolga
testednek, lelkednek, s tenmagad 
Isten Lelke templomaként
értelmes élettel magasztalod
az Alkotót! 

(2007. január 14.)
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Van, akire mindig számíthatsz

Van aki elismer
van aki szidalmaz

van aki hízeleg
van aki gyaláz

van aki bátorít
van aki csüggeszt

van aki támogat
van aki görnyeszt

van aki szeret
van aki gyűlöl

van aki segít
van aki fékez

van aki megsebez
van aki bekötöz

akármiben van részed
az élet megy tovább, mert
van akire mindig számíthatsz!

(Budapest, 2007. január 14.)
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Nem a víz – a vér tisztít meg

Ne gondold, hogy kézmosással
lelkiismereted megtisztul,
bár Pilátus ezt remélte,
bűnterhén nem könnyíthetett. 

Ne gondold, hogy a lábmosás
megállíthat a bűn útján, 
Júdás szomorú példája
tanítson élni igazán.

Ne gondold, hogy a keresztség
lemossa minden bűnödet,
Jordán vize is kevés lenne
csupán egyetlen vétkedre.

Még a fejmosás sem segít,
ha nincs tiszta lelkiismeret,
szegény Péter azt gondolta,
ezzel mindent helyrehozhat.

Nem a víz, csak Jézus vére
tisztíthat meg bűneidből,
a többi csupán jelkép, mely 
a szövetségre emlékeztet.

A víz által szövetséget
és kegyelmet kínál az Úr;
a víz előtt csendesedj el
és mondj őszinte, hő imát!

(Budapest, 2007. január 28.)
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Napi leltárkészítés

Ismét vége van egy napnak,
ez a leltárkészítés órája.
Ellenőrzöm a napi program
megvalósítását.
Úgy érzem, minden rendben,
nem tettem semmi rosszat,
a vállalt feladatomat
becsülettel elvégeztem, s ezzel
elértem a „haszontalan szolga”
erkölcsi minősítését,
az előírt teljesítmény szintjét.

Miközben hálát adok az Úrnak, 
mert velem volt, és megsegített
feladatom teljesítésében,
arra a második mérföldútra
gondolok, amely nincs a listámon,
amire senki sem kötelezhet,
de valami nem várt élethelyzet
lelkiismeretemet érintve,
mégis cselekvésre késztetett.

Az esti leltárkészítés közben
már a holnapi tervet formálom,
és az eredményes élet titkát,
az áldások forrását kutatom.

Néha azt gondoljuk, hogy az Úr
valami nagy dolgot kíván tőlünk,
minél nagyobb teljesítményt,
pedig a nagy titok csupán ennyi:
ott lenni a meghatározott helyen, 
a meghatározott időben,
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ahol Isten nagy lehetőséget
rejtett el számomra.

Észreveszed vagy elmész mellette,
ez a győzelmes élet titka.
A szent történetek megörökítik
olyan emberek életét,
akik nem hatalmas tettek
végrehajtásában voltak nagyok,
hanem abban, hogy mindig ott voltak,
ahol Istennek emberekre 
volt szüksége.
Ők voltak azok, akik ráéreztek
életük nagy pillanatára, 
akik felismerték az apró
feladatok jelentőségét,
mert mindig Istennel jártak.

Ha az élet minden helyzetében
Istenre figyelsz és vele jársz,
csodálatos felfedezésekben
lesz részed a hétköznapok apró 
feladatiban, melyek közül
néhányban majd felismerheted
életed nagy pillanatait,
amelyekért érdemes volt élni.
 
(2007. január 31.)
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Csak Krisztust utánozzuk!

„Nézvén a hitnek fejedelmére
és bevégzőjére Jézusra” (Zsid 12:2)

Hatévesen sérvvel operáltak,
mert egy tőlem jóval idősebb
suhancot utánozva  leugrottam
egy két méteres palánkról.

Az egész történetből
a varratszedés maradt meg
bennem legelevenebben,
életre szóló tanítással. 

A műtőben egy felnőtt férfi
keltette fel figyelmemet,
aki minden csipesz fogásra
nagyot szisszent.

Amikor rám került a sor,
és utánozni kezdtem
az előttem kezelt pácienst,
a doktor bácsi kedvesen
megkérdezte: fáj?
 – Nem, nem – mondtam elpirulva.
 – Akkor miért sziszegsz?
 – Azt gondoltam, így kell.

Mennyi rossz szokás ragad ránk
életünk folyamán,
amit egymástól eltanulunk,
azt gondolván, ezt így kell.
Milyen nagy a befolyás hatalma!
Egymást formáljuk jó és rossz irányba,
így alakítjuk arculatunkat,
s formáljuk a gyülekezet arcát.
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Azt hisszük, egy tekintélyes testvért
feltétlen követni kell,
ha ő sóhajt, nekünk is
sóhajtanunk kell,
ha bólogat, utánoznunk kell,
a fejcsóválást nekünk is
be kell gyakorolnunk;
s ha az Úr megkérdezi tőlünk,
nekünk is az-e a véleményünk, 
pirulva elsuttoghatjuk:
azt hittem így kell, ez az egység
kifejezésének módja,
egyébként ha jól átgondolom,
nekem mindenről egészen
más a véleményem.

Ne légy senkinek árnyéka!
Egyedül Jézusra nézz!
Mindent meggyőződésből tégy,
véleményed legyen a tiéd,

Ha mindnyájan felismerjük
a Krisztustól jövő jelzéseket,
és úgy cselekszünk, ahogyan
Krisztus cselekedne helyünkben,
akkor Isten terve, már
megvalósult életünkben.
 
(Budapest, 2007. január 19.)
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A tűkör előtt

„És monda Jézus: Ítélet végett
jöttem én e világra, hogy akik 
nem látnak, lássanak,
és akik látnak, vakok legyenek.
És hallák ezeket némely farizeusok,
akik vele valának, és mondának:
Avagy mi is vakok vagyunk-é?
Monda nekik Jézus:
Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; 
ámde azt mondjátok, hogy látunk:
azért a ti bűnötök megmarad” 
(Jn 9:39-41)

Vakon születettnek 
hiába beszélsz
a színek szépségéről,
a csodálatos naplementéről,
a virágos mező pompájáról,
az ártatlan arcok pirulásáról,
a megrögzött bűnös sápadásáról;
sötét palettájáról  a színek
nem tükröződnek a szemében.

A süketnek hiába szeretnéd
fülébe varázsolni 
a zenei dallamok
csodálatos összhangját,
Haydn: Teremtés oratóriumát,
Mozart: Varázsfuvoláját,
Beethoven: A mennybolt dicsér
hatalmas kórusát 
vagy bármelyik szimfóniáját; 
hiába játszod fülébe
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a tücsök ciripelését,
a kanári elbájoló énekét, 
a rigófüttyöt,
a patak csobogását,  
a mennydörgés hangját,
fáradságod hatástalan marad.

Ha valakinek nincs szaglása
vagy ízlelő szerve megromlott,
hiába tartod elé a
kellemes illatú virágcsokrot;
hiába kínálod
a legfinomabb gyümölccsel,
nem tudja élvezni
azok pompás zamatát.

Az erkölcsileg halottakkal,
se vitatkozz igazságról,
becsületről, tisztességről,
nem érdemes velük szót ejteni,
kereszténységről,
mert reád rohannak
mint a disznók, akik
elé drágagyöngyöket szórtak.

Hiába tartasz tükröt a vak elé;
ugyanúgy a lelki vak előtt is
homályos marad az ige tükre.
Az Úr szolgálójának adott
mennyei üzenet szerint:
„Sinai hegyének minden
mennydörgése és villámlása
sem késztethetné azokat,
akik nem akarják, hogy
Isten szavának egyszerű
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és világos kijelentései
meggyőzzék őket, sőt 
egy mennyei angyal szavára 
sem ébrednének fel.”

Ha ez így van, akkor
csak egyet tehetsz:
Ne bántsd őket, imádkozz értük, 
mert egy valaki segíthet rajtuk:
Jézus, aki gyógyulást hozott
az élet nyomorultjainak
és visszaadta az elesettek
emberségét.

Ő tudja, kire meddig várjon!
Ne előzd meg az Urat
a végső szó kimondásában!

(2007. január 31.)
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A győzelmes élet titka

Százezredik látogatóként
egy nemzetközi rendezvényen
valamilyen jutalmat kapni,
vagy egy nagy nyereményt megütni, 
a véletlen különös játéka,
de eredményes kereszténynek lenni
már nem a vakszerencse dolga.

Az Úrral szerzett tapasztalat
sem egy alkalomszerű imádság
lelkesítő gyümölcstermése,
és nem is egy jó tettünkre adott
kitüntető mennyei jutalom,
hanem az Úrral való járás
hitelesítő, látható jele.

A hithősök nem úgy voltak nagyok,
hogy nagy csodákat vittek végbe,
hanem úgy, hogy hittek az Úrnak
akkor is, amikor nem látták, hogy
holnapután merre visz az útjuk. 
Ezt a szót: „érdemes-e?” nem ismerték,
életük vezér-elve volt a hit.

Hittek a láthatatlanban,
Hittek Isten ígéretében,
Hittek az eljövendőben,
Hittek Isten hatalmában,
Hittek Isten vezetésében,
Hittek a megjutalmazásban,
Hittek az örökkévalóságban.
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Isten ma is ugyanaz az Isten,
aki volt a hősök idejében,
ma mégis oly ritka  a hitnek
hegyeket mozgató hatalma,
mert a nagy célok bűvöletében
már az egyszerű, kezdeti lépések 
megtétele előtt elakadunk.

Hányszor vagyunk lusták 
felvenni a telefont, ha csörög,
pedig lehet, hogy a másik végén
nagy a baj vagy nagy az öröm,
és lemaradni egy fontos ügyről,
pótolhatatlan veszteséggel járhat, 
és nem tudod meg, mit veszítettél!

Nem tudod, mi lehetett volna, ha
hallgatsz a belső hangra, amikor
tudtad, hogy senki sem kéri számon,
a „nem törődöm” vállrándítást.
Jól ismert mentség: nem az én dolgom,
és nem tudod, hogy te vagy a vesztes,
amikor valakit kikerültél.

Nem kell az ujjadon kiszámolnod,
mikor „esedékes” egy nagy áldás!
Csak tedd mindig azt, amit az Úr
váratlanul megláttat veled,
amit valakinek meg kell tenni.
Ne várj másra! Légy te az a valaki,
akit Isten  másokért megáld!

(2007. február 14.)





Aprókák

„Én odafigyelek
minden közöttünk levő apróságra,
és úgy érzem, ezek az apróságok 

adják az élet lényegét.” 
(Ch. Dickens)
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Az apróka és a nagy róka

Az apróka róka is róka,
csak még nem nőtt meg olyan nagyra,
mint amilyen nagy a nagy róka,
ám a ravaszságot már tanulja.

A rókalelkű pedig olyan,
- akár kicsire nőtt vagy nagyra, -
mintha szelíd bárányka volna,
és szájából bölcsességet szólna.
 
Ámde a ravaszrókaságnak
a bölcsességhez semmi köze,
ezért kerüld el jó messzire
a sunyi, rókalelkű embert! 

(Budapest, 2007. május 9.)

Bizonyítvány
  
Ne magyarázd a bizonyítványodat.
Olyan az, amilyet megérdemeltél.
Inkább adj hálát az Úrnak,
Hogy kegyelemből ismét átengedett,
És nem kell osztályt ismételned.

(Budapest, 2007. május 9.)
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Titkolódzók
  
Csak ki ne mondasd velem,
csak ki ne mondd nekem
azt, amit úgyis tudok,
amit úgyis tudsz,
amit mindenki tud,
nehogy összeomoljon
bennünk egy féltve őrzött
kicsi kis kuckó,
ahol elmerülve
gondolatainkban
szebbé varázsolhatjuk
kicsiny világunkat.

(Budapest, 2007. május 8.)

A nagy titok

Te is tudod,
Én is tudom,
Ha kimondod,
Majd megtudod, 
Más is tudja,
A mi titkunk
Nem is titok.

(Budapest, 2007. május 8.)
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Rossz helyzetfelismerés

Csodálatos érzés
a boldogság tengerén
úszkálni!
- Azonnal ússz a partra
vagy bújj mentőövbe,
mert jönnek a hullámok
és a vízbe fulladsz!

(Budapest, 2007. május 17.)

Eltájolódás

Hurrá! megfogtam
a boldogság kék madarát!
- Akkor azonnal menj orvoshoz,
és oltasd be magad
madárinfluenza elleni
szérummal!

(Budapest, 2007. május 17.)
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Szép álom

Már azt hitte,
mindjárt átér
a szivárványhídon,
amikor a nap 
hirtelen felragyogott,
a sötét felhő elvonult,
és a ő mélységbe zuhant

(Budapest, 2007. május 17.)

Béke

Hagyj békén!
- mondom én -
és ezzel
azt hiszem,
békém lesz. 

Egy szikra
azonban
szívemből
kipattan,
s a békém
azonnal
odavan.

(Budapest, 2007. május 31.)
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„Kezes bárány”

Olyan volt, 
mint a kezes bárány,
de amikor hússzagot érzett,
kiderült róla, hogy
báránybőrbe bújt farkas.

(Budapest, 2007. május 17.)

Megbocsátásról

A szeretőszívű ember
hetvenszer-hétszer is megbocsát.
A gyűlölködő sohasem
bocsátja meg önmagának,
ha egyszer valakinek 
egy önfeledt pillanatában
véletlenül megbocsátott.

(Budapest, 2007. május 18.)
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Vallomás

Örökre 
szívembe 
zártalak!
Régóta 
bármelyik
zugában
hiába 
kereslek,
sehol sem 
talállak.

Néha a 
szívemből
dörömbö-
lést hallok,
a kulcsot
azonban 
hiába 
keresem,
sehol sem 
találom.

(Budapest, 2007. május 17.)
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A gyertya

Míg másoknak világít,
maga csendesen elég;
csak gyenge sercegés jelzi:
kihunyóban a fény.

Amíg a gyertya világított,
nem sokra becsülték;
most, hogy egyszerre sötét lett,
hiányzik a fény. 

A fény
Nem a gyertya világít,
hanem a lángja,
mégis becsüld a gyertyát,
mert testéből táplálkozik 
a fény.

A kanóc
Ha önállósítja magát,
és lángja kialszik,
fény helyett csípős füsttel
árasztja el a lakást,
s a bűz mindenkit elűz.

Csak együtt
Ti vagytok a gyertyában a viasz,
és ti vagytok a kanóc is,
a kettő külön: sötétség, csak
együttesen adjátok a fényt.
Így lesztek a világ
világossága. 

(Budapest, 2007. február 1.)
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A pásztor és a béres

A jó pásztor életét 
adja 
a juhaiért;
a béres így szól:
Avagy őrizője vagyok én
az én atyámfiának?

A kettő közötti különbség:
a jó pásztor a nyájáért él,
a béres a nyájából él. 

(Budapest, 2007. február 1.)

Kufár és pap

Vagy pap, vagy kufár vagy,
a kettő egymással
(mai szóhasználattal)
nem kompatibilis;
a pap az Úr szolgája,
a kufár a Mammoné.
Jézus pedig ezt mondja:
Senki sem szolgálhat két úrnak:
Istennek és a Mammonnak.
Eldöntötted-e már,
te kinek a szolgája vagy?

(Budapest, 2007. február 1.)
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A lelkiismeret

Olyan, mint a mérleg,
neked is van, nekem is,
de nem mindegy, hogy
olyan, mint a hídmérleg,
amely a platóján lerakodott 
szemetet is elviseli,
vagy mint a mikro-műszer,
amely a sóhaj súlyát is érzékeli.

(Budapest, 2007. február 2.)

Az ördög veszélyes vitapartner

Az ördöggel ne vitatkozz,
mert neki az Úrral szemben is
vannak hazug érvei;
ne is akard megtéríteni,
mert az ő kegyelmi ideje
már régen lejárt.
Ne próbáld őt elhallgattatni,
mert száját be nem foghatod.
Ne védd magad, ha rágalmazással
hamis vádakkal illet.
Ha teheted, térj ki előle,
ha hirtelen reád támad,
hívd segítségül Jézust,
mert ő az egyetlen
biztos oltalmad.

(Budapest, 2007. február 2.)
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Pap és politikus

Aki politikus, nem lehet pap;
aki pap, nem lehet politikus.
A szószéki politizálás
a szent hely meggyalázása; 
a politikai fórumon
történő papolás,
visszaélés Isten szolgálatával
és az emberek bizalmával,
ezért bohóckodás

Ha pap vagy, 
légy az evangélium szolgája,
ha pedig politikus, 
légy becsületes ember.
Ha a két pulpitus között
hintázol,
előbb vagy utóbb,
kitöröd a nyakad.

(Budapest, 2007. február 2.)

A titok burka

Legyenek olyanok titkaid,
amikről mindenki tudhat,
de titkod burkát
csak az előtt nyisd fel,
aki szívedhez közel van.

(Budapest, 2007. május 8.)
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Bizalom

A bizalom gyakorlása
kockázattal jár,
de a kockázat nélküli élet
olyan, mint a homoksivatag:
unalmas és sivár. 

(Budapest, 2007. május 8.)

A bűn ÁBC-je
 
Aki „Á”-t mond, annak a „B”-t is 
ki kell mondania
és előbb vagy utóbb, 
az egész ÁBC-t 
végig kell sorolnia. 

Hidd el, ilyen a bűn útja is,
ha rálépsz, nincs megállás,
csak visszafordulás
vagy száguldás előre
a szakadékba.

(Budapest, 2007. március 14.)
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Barátság

Kevés az igazi barátság,
mely kiállja évek próbáját, mert
akaratban és készségben csupán
nincs elég összetartó erő.
Krisztus szeretete tehet tartóssá
Minden emberi kapcsolatot. 

(Budapest, 2006. november 15.)
 

Kommunikáció

Két végletes kommunikációs 
magatartás veszélyezteti
emberi kapcsolatainkat:
vagy jól megmondjuk egymásnak
a magunkét, olyat is szólva,
amiről hallgatni kellett volna,
vagy elhallgatjuk gyáván azt,
amit szóvá kellene tennünk.

(2006. november 15.)
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A „tettek” emberei

Nagy akarok lenni
 - Mondta unokám -
Megeszem a levest, 
Erős leszek ám!

Nagy akarok lenni
- Mondta kollégám -
Fölékerekedek,
Ki utamba áll.

Tettet hajtott végre
Mindkét emberke,
Egyik nagy lett tőle, 
A másik törpe.

(Budapest, 1989.)

A képmutató

Ne hidd, hogy a képmutatót 
meggyőzheted, 
mert a képmutató
már meggyőzte önmagát,
hogy ő a legjobb keresztény.

(Budapest, 2007. július 8.)



158

Aranyszív
 
Aranyból van a szíve,
hallom a dicséretet.
Ó, jaj, mi történt vele,
mit tehetnék érette?
Uram, add vissza neki
az élő, érző hússzívet

(Budapest, 2007. július 15.)

Az első csepp vér

- Uram, tudod, oly nagyon szeretlek,
kész vagyok odaadni éretted
ha kell, az utolsó csepp véremet!
- Köszönöm neked gyermekem;
látom benned az igyekezetet,
de én most tőled éppen az elsőt,
igen, az első csepp véred kérem!

(2007. július 15.)
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Aforizmák

Ne bízzál abban az emberben,
akinek a hatalom birtoklása
nagyobb biztonságérzetet jelent,
mint az a tudat,
hogy becsületesnek ismerik őt
azok, akikkel kapcsolatban van.



Óvakodj annak a barátságától,
aki a becsületességre 
csak addig igényes,
amíg az saját előrejutásának 
az eszköze, de amikor célját elérte, 
nem zavarja,
mi az emberek véleménye felőle.



Az emberek nagy többsége
 nem azt hiszi el, ami igaz,
hanem azt, amit szeretne,
hogy igaz legyen.



A boldogtalanság legfőbb oka,
hogy az ember
nincs megelégedve sorsával.



A gyötrődő emberi lélek arra törekszik,
hogy a világot saját vágyainak
szolgálatába állítsa.
Emiatt nem tud beilleszkedni
környezetébe.
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Aki az emberekben való
csalódása miatt
az Úrral szemben válik hűtlenné,
sohasem kötelezte el magát
az Úr szolgálatára.



Ha Isten művében egy intézmény
tönkremegy, nem biztos,
hogy a struktúra a hibás,
ezért nem azon kell változtatni,
hanem meg kell vizsgálni
a vezetők alkalmasságát.



Az a vezető, aki nálánál
gyengébb képességű
és kevésbé megbízható 
emberekkel veszi magát körül,
ezzel a vezetésre való
alkalmatlanságát bizonyíja.
A bölcs vezető 
olyan embereket választ
munkatársakul, akiknek képessége
és erkölcsi megbízhatósága 
vitathatatlan.



Munkatársaid kiválasztásával
minősíted önmagad!



Így élünk mi

Ne higgy el mindent, amit hallasz;
ne fogadj el mindent, amit látsz;
ne mondj el mindent, amit tudsz;

ne tégy meg mindent, mire képes vagy;
de fogadj el mindent, mit Isten ad!
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Egy röpke kaland

Késő délután munkámból
hazafelé tartva,
lakásunktól két utcasaroknyira
találkoztam vele váratlanul.
Amint közeledtem felé,
kérőn rám emelte két szép
sötétbarna szemét, 
amelyben annyi kérés, 
annyi vágyódás volt. 
Majd látva, hogy tekintetemmel
viszonoztam közeledését,
amit bíztatásnak vehetett,
nagyon diszkréten,
egy-két lépést téve felém, 
kedvesen rám vakkantott.

Utóbb visszapergetve 
a találkozásunknak 
ezt a pillanatát,
saját értelmezése szerint
köszöntésnek vehettem,
de azt is jelenthette, hogy
szívesen elfogadna gazdijának.

Így kezdődött ismeretségünk,
amiből úgy kétszáz méter
megtétele után
elmélyült barátság lett.
Ekkor még nem fogtam fel
meggondolatlan kalandom 
várható következményét. 
Mire házunk kapujához értünk,
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számára egész természetesen,
hozzám tartozónak hitte magát. 
Hiába próbáltam meggyőzni:
kutyuskám, mi most elbúcsúzunk,
minden egyes szót bíztatásnak vett,
hálásan csóválva fülét, farkát,
én pedig egyre kínosabb
helyzetben éreztem magam.

Amint kinyitottam a kaput
ő már szépen úgy be is sétált,
mintha nem először járna nálam,
ami részéről már teljes
hűségnyilatkozat volt. 

Csak nehéz csellel tudtam
visszacsalni az utcára,
és a kapun kívül hagyni, 
s magamban arra a sok 
cserbenhagyásos áldozatra
gondoltam, akik ez ártatlan
kiskutyushoz hasonlóan
esnek édes álmukból,
becsapva, mélyzuhanással,
a nehezen elviselhető
csalódásba.

Soha  többet nem találkoztunk,
de még hetekig szégyelltem magam,
amikor házunkhoz közeledve
szegény kis jószág könyörgő
és csalódott tekintete
felrémlett előttem.
Közben az a  gondolat
kergetődzött fejemben:
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mi volna, ha egyszer 
ilyen megcsalt kiskutyákkal
íratnának dolgozatot
az emberi hűségről 
és tisztességről?! 

Jaj, csak nehogy ez a kiskutya
Írjon rólam!

(2006. november 15.)
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Reggeli és esti panoráma

„Az egek beszélik Isten dicsőségét,
és kezeinek munkáját hirdeti
az égboltozat” (Zsolt 19:2).

Ma is pontosan kelt fel a Nap,
s első dolga az volt, hogy
odafestette az ég peremére
enapi művészi alkotásának
káprázatos remekműveit.

Szüntelen változó tárlat ez,
amelyben a színek 
csodálatos kavalkádja
vetekszik a fantáziadús
formák sziporkázó világával.

Évezredek óta nincs 
két egyforma reggel és este,
sem egyforma minták és színek;
ugyanazzal az ábrával
nem találkozol, bárhol
keresnéd is a nagyvilágon,
sem hajnalhasadáskor,
sem alkonyatkor.

Nincs két egyforma virág,
nincs két ugyanolyan levél,
nincs két egyformára festett ég,
nincs két egyforma ember;
milyen műhelye van ennek az
utánozhatatlan művésznek?!

 „Mikor látom egeidet,
a te ujjaidnak munkáját,
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a holdat és a csillagokat,
amelyeket teremtettél”
micsoda az ember – mondom -,
hogy gondod van reá?”

Tanulj meg gyönyörködni
a mindenség csodálatosan
elrendezett szépségében,
vedd észre, amint az Alkotó
színpompás pirkadatkor köszönt, 
és estenden álmot hint szemedre 
a szép alkony kihunyó fényivel!

(Budapest, 2007. január 4.)
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Ilonka születésnapján

Ezerkilencszázhuszonnégyben
már majd’ minden napot elosztottak,
minden ünnepet megtartottak 
újévtől nagykarácsonyig,
már éppen le akarták zárni 
a jeles napok sorát,
amikor felsírt egy harsány „oá”:
várj meg te óév, el ne szaladj,
én vagyok: Kelemen Ilona!

Még szerencse, hogy maradt
a háromszázhatvanötből
négy egész nap, 
így lett december huszonhetedike
az én kedves feleségemnek
születésnapja.
Már ötvenötödik éve
ünnepeljük ezt a napot közösen.
És most azt kívánjuk neked
férjed és gyermekeid, hogy
Isten még sokáig éltessen
erőben és egészségben.

(Budapest, 2007. december 27.)
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A megbocsátás

„És bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk azoknak, 
akik ellenünk vétkeztek” 
(Mt 6:12).

A legnehezebb vizsgatételünk:
megbocsátani az ellenségnek.
Mert az olyannak, akit kedvelünk,
valahogy még elnézzük hibáit,
de megbocsátani annak, aki 
újból és újból megkeseríti
életünket, nagyon kemény lecke.

A megbocsátáshoz szeretet kell,
az ész érvelése ehhez kevés.
Igaz, mi mindent megmagyarázunk:
Az ésszerűség elve alapján,
megbocsátani csak akkor lehet,
ha már megtörtént a jóvátétel,
szerintünk ez csak így igazságos.

A szeretet válasza a kereszt.
Itt összeomlanak az észérvek.
A rációra itt válasz nincsen.
A szeretetnek csak egy érve van:
mert Isten nekem is megbocsátott, 
s ez a bocsánat úgy lehet enyém,
ha szívemből én is megbocsátok.

(Budapest, 2007. február 6.)
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Gyógyír

„Jöjjetek én hozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok 
és megterheltettetek,
és én megnyugosztlak titeket” 
(Mt 11:28).

A beteg jobban gyógyul
a fájdalom csillapul,
ha egy kicsi szeretet
érinti a szíveket.

A gyógyszernek azonnal 
nagyobb a hatásfoka,
ha a pohár víz mellé
jut egy simogató kéz.

Szívnek szív a gyógyszere,
sajátod és az övé,
ha kettő együtt dobban,
a motor tovább bírja.

Adjunk hálát Istennek
egymásért, s az életért,
ha bármily nagy is bajunk,
ő gondoskodik rólunk.

(2007. februrár 6.)
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Lantos bácsi tapasztalata 
a sima és a rögös úton 
A szentesi gyülekezetben
nevetve mondta el tapasztalatát
egyik szombatnapon,
néhai hűséges testvérünk,
a nagymágocsi Lantos bácsi.

Szegény világ volt hazánkban
ezerkilencszázötvenötben.
Az akkori gyerekek még
nem láttak banánt és datolyát,
fügét is csak újjal mutattak 
a kíváncsinak,
üdítőital a „Bambi”  névre 
keresztelt szocialista lötty volt, 
valamilyen műanyag pancs,
mesterséges színezékkel és
ízesítéssel, amelyről kiderült, 
hogy rákkeltő anyagot tartalmaz,
de az „öntudatos polgároknak” 
akkor mindent ki kellett bírniuk
zúgolódás nélkül,  
a rendszert dicsérve. 

Lantos bácsi, 
az egyik tanyán lakó testvértől
kapott egy ötliteres demizson 
napraforgó étolajt. 
Nagy érték volt az akkor!
Mert élni – és enni kellett.

Sötét este volt, amikor
a kincset tartalmazó demizsont 
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boldogan megragadta, és
elindult hazafelé, a gödrös,
buckákkal teli földes, szekérúton. 

Sehol egy csillag a felhős égen!
Testvérünk így fohászkodott:
„Uram, csak ezen a rossz úton segíts,
a makadám úton a házunkig
elmegyek már magam is!”

Így baktatott vaksin, botorkálva, 
az Úr pedig meghallgatta 
őszinte gyermeke imáját,
s lábait bizton vezérelte
a koromsötét rögös úton.
Még néhány óvatos lépés,
és talpa a biztos talajon
katonás ritmusra váltott:
Jó hívőként megköszönte, 
hogy az Úr meghallgatta kérését,
s nagy balgán maga is elhitte,
hogy innen már egyedül is elmegy.  

A következő pillanatban
az történt, amire nem számított.

Azt hiszem, nem is kellene
tovább mondani a történetet.
Tapasztalat volt ez a javából.
Lantos bácsi hasra esett,
s az összetört demizsonból
kifolyt öt liter napraforgó olaj
néhány négyzetméteren
szépen kifényezte 
a poros makadám utat.
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Ez utóbbi tapasztalat
Lantos bácsi számára
többet ért, mint az 
ajándékba kapott olaj,
mert megtanulta azt a nagy 
igazságot, hogy
nagyobb biztonságban vagy
a rögös úton az Úrral,
mint a sima úton egyedül. 

Hány magabiztos embert
láttam már életem során,
aki az Úrba kapaszkodva
rótta a kemény mérföldeket 
élete küzdelmes útján,
s amikor a sima útra érve,
azt gondolta botorul, 
innen már maga is elboldogul,
önmagában bízva hasra esett!

Testvér, ne félj, 
ha rögös úton jársz,
de az Úr kezét fogod!
Akkor félj, 
ha büszkeséged megkísért,
hogy a sima útra 
egyedül indulj!

(2007. február 11.)



174

Kinek könnyebb?
Könnyű neki,
mondjuk tehetetlenségünkben,
és jön a magyarázat, 
a mindenféle kifogás,
amivel bizonyítottnak véljük,
miért volt könnyebb 
és miért volt jobb a másiknak,
miért sikerült neki 
minden jobban.

Ha tönkre megy valami
idétlen intézkedésünk miatt,
akkor kész a magyarázat: 
mennyivel könnyebb volt azoknak,
akiknek jobbak voltak 
az eredményei.

De ha valami 
nekünk, magunknak
jobban sikerül, 
még véletlenül sem mondjuk,
hogy nekünk könnyebb, 
most jobbak az esélyek.
Ilyenkor természetesen, 
mi vagyunk az ügyesebbek, 
meg jobb hívők,
jobb vezetők, 
kiválóbb emberek,
mint amilyenek 
mások voltak.

Meg kell tanulnunk, hogy
Isten hűséges szolgájának
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nem kell dicsekednie
és nem kell mentegetnie magát,
mert nem ő a nagy, hanem az Úr,
jutalma is az Úrtól van,
kudarcai pedig Isten
nevelésének eszközei. 

Isten a lehetőség és a szándék
szorzatából számítja az eredményt,
és a Tőle kapott bizonyítvány
nem az eredmény nagyságát,
hanem a szándékot minősíti.

Légy boldog, ha az Úr
azt a minősítést írja 
neved fölé:
„Ő, ami tőle telt, azt tevé!”

Ez a megállapítás
Isten hű szolgájának
teljesen elég.

(2007. február 20.)
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Keresztény életfilozófia

Ne foglalkozz az ellenséggel,
mert elveszítheted életed
soha többé vissza nem térő
legértékesebb alkalmait. 

A szépre, a jóra emlékezz,
így megtelik szíved örömmel,
s tied lesz egy olyan gazdagság,
amelyet csak úgy, ingyen kaptál.

Kincsedből jut majd másoknak is,
s belátod, így érdemes élni,
egyedül csakis rajtad múlik,
gazdagságod meddig gyarapszik.

Ha segítségre van szükséged, 
figyelj szerető Mesteredre,
Reá nézve tanuld meg Tőle
mint törli le Ő a könnyeket,

hogy tett boldoggá embereket,
hogyan töltötte be örömmel
az elfáradt, csüggedt lelkeket,
visszaadva életkedvüket.

Járj ezen az úton a Mesterrel,
felejts el minden rossz emléket!
Sátán helyett Reá gondolj mindig,
aki élni, élni megtanít.

(2007. február 23.)



177

Gyermekbemutatásra

Akit az Úrtól kaptunk,
az Úré az,
mi csak őrizői vagyunk, s
bár szívünkből és húsunkból való,
az Úr a tulajdonos.

Ezért ne féljetek az Úr kezébe tenni
akit Tőle kaptatok, mert
e földön a legbiztosabb hely,
annak oltalmazó keze,
akinek az életet
és mindent köszönhettek.

A szeretet is úgy lesz igazi,
ha Istent közvetíti, s
ha magatokban, és egymásban
felismeritek a forrást,
amely a soha ki nem apadható 
örök kútfőből fakad.

Gyermeketekre az áldást kérve
hajtsatok fejet és szívet,
s mondjátok együtt
az otthonotokat körülvevő
szivárvány oltalmában 
a szövetség kölcsönös ígéretét. 

(Pestlőrinc - Kecskemét, 
2007. március)
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A főpapi ima

„És én azt a dicsőséget, amelyet 
nékem adtál, őnékik adtam,
hogy egyek legyenek,
miképpen mi egy vagyunk,
Én őbennük és te énbennem,
hogy megismerje a világ,
hogy te küldtél engem,  
és szeretted őket, amiként 
engem szerettél” (Jn 17:22-23).

Ismerve a reá váró napok 
emberfeletti szenvedéseit,
Jézus azokért imádkozott,
akiket övéinek mondott, 
akiket valamilyen indítékból
az emberek közül kiválasztott,
hogy legyenek tanítványai.

Azt is tudta, hogy a démoni erők
már készen állnak elpusztítására,
és Ő mégsem a reá váró 
szenvedések miatt siránkozott.
A kereszt rávetítődő árnyékában
megdicsőítéséről, és 
munkája elvégzéséről beszélt.

A főpapi ima nem szólhat másról,
csak kegyelemről vagy ítéletről,
ezért tanítványainak a Főpap
már a kereszt előtt megbocsátott,
rájuk ruházva saját igazságát,
pedig ők még előtte voltak
egy szégyenletes bukássorozatnak.
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A Főpap már nem úgy látta őket,
amilyenek ott, akkor voltak, 
hanem mint amilyenek majd lesznek,
megszentelve az igazságban,
mint akikről – egyet kivéve – 
előlegezett bizalommal mondta: 
„megdicsőíttetem őbennük”.

Készek vagyunk-e így látni egymást?
nem észrevenni a rosszat, csak a jót,
bizalmat előlegezni egymásnak,
a megújuló élet reményében?
Ez az útja annak, hogy a világban
a Mester tanítványaiként
töltsük be küldetésünket.

Ez az útja annak, hogy teljesedjék
a ma még hangzó Főpapi ima, 
hogy egyek legyenek, mint én tebenned,
hogy szeressék egymást, 
hogy ott legyenek,
ahol én leszek, a te országodban,
hogy megláthassák az én dicsőségemet,
amelyet nékem adtál.

Nincs más út a tanítvány számára,
csak a Főpap által megjelölt út:
megbocsátani, szeretni egymást,
egységben készülni a nagy órára,
amelyben jön a világ fejedelme,
és amikor nyilvánvalóvá válik,
kinek a követői vagyunk.

A főpapi ima nem a Miatyánkban 
elmondott kérések tömör foglalata; 
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az utolsó nagy küzdelemben
a túléléshez nem a mindennapi kenyér 
a végső nagy esély számunkra,
hanem, hogy a főpap utolsó szava:
a „meglett” készen érjen bennünket.

(Budapest, 2007. február 26.)
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Évszakok

Már jócskán benn vagyunk az új évben,
a tél elszállt, szinte észrevétlen,
maradt még naptár szerint néhány nap,
és a szép kikelet újra itt van.

Így jönnek hideg télre tavaszok,
tavaszra szép verőfényes nyarak,
majd gyümölcsérlelő színpompás ősz,
hirdetve mind a száguldó időt.

Egy év ismét elrohant felettünk,
volt benne tavasz, nyár, ősz és tél,
lassan elmúlik egész életünk,
de egyszer örök nyárra ébredünk.

(Budapest, 2007. február 28.)
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Mindenben megelőzött minket 

Még mielőtt megtagadták volna,
és mielőtt megbánták volna,
és bocsánatért esdettek volna,
Jézus már megbocsátott nekik.

Még mielőtt megváltoztak volna,
és szívük-lelkük eggyé forrt volna,
Jézus már megdicsőítve látta
tanítványaiban önmagát.

Még mielőtt készen lettek volna,
elküldte őket e világra,
még mielőtt szentek lettek volna,
odaszentelte magát érettük.

Még mielőtt tudtunk volna Róla,
Ő már régen szeretett bennünket,
még mielőtt megszülettünk volna,
a mennyben helyet készített számunkra:

Megváltónk Ő, Jézus Krisztusunk!

(Budapest, 2007. február 28.)
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„Jó várni és megadással lenni”

„Jó az Úr azoknak, akik várják őt;
a léleknek, amely keresi őt.
Jó várni és megadással lenni
az Úr szabadításáig” 
(Jer Sir. 3:25-26).

Úgy tanítottak, hogy várni Jézust 
erőnk megfeszítését jelenti,
állandó figyelmet, készenlétet,
a legfontosabb cél érdekében,
hogy elkészüljünk ama nagy napra,
és megállhassunk majd az Úr előtt.
Ez a várás cselekvésre késztet.

Emlékszem, arra is tanítottak,
hogy ha megpróbáltatások jönnek,
ne omoljunk össze a hitünkben,
hanem várjunk bízva, reménykedve,
mennyei Atyánk segítségére
aki övéit nem feledi el.
Ez a hit és bizalom várása.

De van, amikor azt mondja az Úr,
maradj veszteg, és figyelmezz reám,
várj és semmit se cselekedj addig,
amíg nem látod hatalmam jelét,
ne kérdezz semmit, csupán várj és várj,
akkor is, ha úgy tűnik, nincs tovább.
Ez az engedelmesség várása.

Uram, földi létünk csupa várás.
Várjuk megígért visszajöttödet, 
várunk bajaink megoldására,
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és várunk, amikor nem is tudjuk,
valójában mit kellene tennünk,
mert a gyorsan száguldó időben
mintha ügyed mozdulatlan lenne.

Ebben a nagy mozdulatlanságban
nekünk a várás oly fáradalmas,
és tudjuk, sok baj származott abból,
mikor gyermekeid elfáradtak
a végtelennek tűnő várásban,
mert várni: egyszerre szép és nehéz,
lelkesítő és próbára tevő.

A tíz szűz az állandó készenlét 
feszültségében fáradt el várni;
Sára unszolására Ábrahám
Isten helyett akart cselekedni;
Saul, Izrael első királya
csak néhány perces várakozással 
maradt adósa a prófétának.

„Jó várni és megadással lenni,”
tudatosan engedelmeskedve,
az Úrra való hagyatkozással,
hittel, alázatos bizalommal,
a remény csodás varázsával,
fejünket, Urunk, tenyerébe hajtva;
érezve, hogy Ő mindig is velünk van.

(Budapest, 2007. március 7.)
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Maradjatok Jeruzsálemben!

„Ti pedig maradjatok Jeruzsálem 
városában, mígnem felruháztattok
mennyei erővel.” (Lk 24:49).

Isten országa helyett,
- amelynek elérkeztét
időszerűnek vélték
Jézus tanítványai, -
abban a városban 
kellett maradniuk,
amely a közelmúltban
oly sok megaláztatást
mért törékeny hitükre.

Most, hogy magukra maradtak,
volt idejük imádkozni,
önvizsgálatot tartani,
gondolkodni múlton és jövőn,
elmélkedni a hallott
tanításokról,
s számot vetni önmagukról.

Mintha valamilyen csoda folytán
minden problémájuk
leegyszerűsödött volna;
rangvita, gyűlölködés,
elsőbbségi kérdés,
ostoba: „ki a nagyobb?”
idegen fogalommá váltak.

Könnyűvé vált szeretni,
szívnek-léleknek összeforrni,
ugyanazt akarni,
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a másik javát keresni,
egymást szavak nélkül is
jól megérteni.

Nem volt kölcsönös szemrehányás,
csak szégyenérzet és önvád:
bárcsak még egyetlen egyszer
újrakezdhetnék életüket!

Már mindnyájan egyek voltak,
és egy volt a vágyuk, a céljuk:
hogy Isten dicsőíthessék
életükkel!

A nagy csoda ez volt,
nem ami ezután jött.
A nagy csoda az volt,
ami tíz nap alatt
a felházban végbement,
hogy más emberekké lettek.
A Szentlélek kitöltetése
Isten válasza volt
a tanítványok életében
történt nagy változásra.
És megszületett az  egyház,
amely „kijött győzve, hogy győzzön.”

Urunk, ma is csodára várunk,
életünk megújulására,
hogy Lelked kiárasztásának
végre ne legyen akadálya!

(Budapest, 2007. március 12.)
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Botránkoztató és Botránkozó

Elindult Botránkoztató,
hogy társat keressen magának,
mert egyedül nem tudott 
mit kezdeni tudományával.

Nem kellett sokáig mennie,
hogy megtalálja Botránkozót,
akivel most már ezután
jól kiegészítették egymást.

Nagyon hamar ráeszméltek,
hogy egymás nélkül nem élhetnek,
mert ha nincs egyetértő partner,
puszta létüknek mi  az értelme?

Ha Botránkoztató készletéből
elfogynak a kábító szerek,
Botránkozónál jelentkeznek
az elvonási tünetek.

Botránkoztató módszere
a megtévesztő beetetés,
ha nem vagy elég óvatos,
szabadulni nehezen fogsz.

Botránkozásra hajló testvérem,
Kerüld a Botránkoztatót,
csak jóra legyen nyitva füled,
így lelked békéjét megleled.

(Budapest, 2007. március 14.)
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Megharagudtak a pogányok

A három tisztátalan
ördögi lélek már kiment
a föld királyaihoz,
hogy egybegyűjtsék a népeket
a Mindenható Isten ama
nagy napjának viadalára.

Megharagudtak a pogányok is,
és eljött a Te haragod.

Európában gyúrják az agyagot,
hogy kompatibilissé tegyék
a politikai kohókban
fortyogó vassal, miközben
egység és széthúzás jelszavait
tombolják a megszállott tömegek.

Már kovácsolják a kardokat
a szántóvasakból,
és a dárdákat a kaszákból.
Gyártják a mozgósító
jelszavakat, és készülnek
az ideológiai jelképek is;
formálódik a Fenevad képe,
az emberek gyorsan sorakoznak
a maguk választotta zászlók alá.

Szudánban népirtás folyik,
Irakban vallási terrorizmus,
az afrikai kontinensen
évente százezrek halnak éhen.
Közel-keleten feszül
a mindent elsöprő testvérgyűlölet,
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sorozatban gyártják
az öngyilkos merénylők
halál-mellényét. 

Párizsban égnek az autók,
lángolnak a bevert kirakatok,
Dániában a felbőszült tömeg
jóvátételt követel.
Ibéria nyugtalan népe
a terror ellen tüntet.

Távol-Kelet izzó tűzfészek.
Ázsia ébredő népeinek
morajló tengere
egyre fenyegetőbb hullámokat
sodor volt elnyomóik ellen.
Az udvarias mosoly
egykor kötelező álarcát
már régen átfestette
a felébredt öntudat 
kiszámíthatatlan és 
kifejezéstelen protokollja.

Afganisztán  
a civilizált világ számára
küldött kábítószerek 
árából vásárolja
az ellenünk fordított fegyvereket,
és arat a halál
és nincs kegyelem.
Újságírók százai válnak
a leleplezéstől rettegő 
maffiák áldozatává.
Dél-Amerikában 
hatalmas erdőket irtanak, 
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a föld „tüdejét” roncsolják,
az üvegházhatású klímában
fuldokló föld népei
segítségért kiáltanak.

Megharagudtak a pogányok
és a pogányok haragját
Isten haragja követi,
és elpusztulnak azok,
akik a földet pusztítják,
és lesz nagy nyomorúság,
amilyen még nem volt a földön.

És még mielőtt az ember
elpusztítaná önmagát,
a nagy nyomorúság idején
feltetszik az Ember Fiának 
jele az égen…

és abban az időben 
megszabadul mindaz,
aki csak beírva találtatik 
az Életnek Könyvébe.

(Budapest, 2007. március 20.)
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Alig hihető hír mindenkinek

„Menj el Hilkijjá főpaphoz, 
hogy szedje össze
amit az ajtóőrök gyűjtöttek a néptől. 
Adják oda azt az Úr házánál levő 
munkások felügyelőinek, 
azok pedig adják át a munkásoknak, 
az ácsoknak, az építőknek és a kőműve-
seknek. De nem kell őket elszámoltatni                  
a pénzzel,mert hűségesen fognak eljárni.” 
(2Kir 22:4-7). (Új prot. ford.)

Emberek, kiket az Úr megbízott
háza javainak őrzésével,
s kezetekbe hatalmat is adott
döntéshozatal gyakorlására, 
figyeljetek, nagy csodáról szólok!

Volt egyszer néhány becsületes ember,
kiket nem kellett elszámoltatni
a felhasználásra adott pénzről:
tökéletesen megbíztak bennük,
hűség, tisztesség volt az erényük.

Egyszerű hívőemberek voltak,
vezetők és kétkezi munkások,
akik az Úr házán dolgoztak,
nem embereknek, hanem az Úrnak,
és hittek a nagy elszámolásban.

A jó példát a király mutatta,
aki kedves dolgot cselekedett
Isten és emberek szemében,
és a bizalmat erősítette
hűségével, egyenességével.
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Isten népe nehéz időket élt,
de a megújulás létrehozta
a király, a főpap, az ajtóőrök
és a templomépítő munkások
bizalomra épült kapcsolatát.

Később nagyot változott a világ,
mert jöttek kufárok és Júdások,
a saját zsebükre harácsolók,
és kevés volt a korbács ereje,
mellyel Jézus az Úr házát védte. 

Majd jött bizalom- és hitelvesztés,
gyanakvás és súlyos csalódások,
visszaélés a szent hivatallal,
megcsúfolása az Úr házának,
és lett jogőrzés helyett jogorzás.

Volt egyszer néhány becsületes ember,
kiket nem kellett elszámoltatni,
mert akik ismerték, tudták róluk,
hogy a szívük és a kezük tiszta,
és őszintén szeretik az Urat.

Urunk, küldj ilyen hű szolgákat
ma is a Te néped áldására!
A kufárokat űzd el messze!
Manipulált revízió helyett 
add a lelkiismeret kontrollját
a szent javak sáfárainak!

(Budapest, 2007. április 2.)
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Várjuk a megígért áldást

Úgy tört ránk a hét szűkesztendő,
hogy nem volt előtte bő aratás,
s ami termett, azt is felfalták
a telhetetlen potrohú sáskák,
nem kímélve sem embert, se hazát.

Ámde Urunk, te megígérted,
hogy „kipótolod az esztendőket,
amelyeket tönkre tett a szöcskő,
a cserebogár és a hernyó”,
és „nem pironkodik többé néped”.

Ebben az ígéretedben bízunk,
ezért, az eget kémlelve, várjuk
az esőt hozó nyugati szelet,
amely megöntözi a földeket,
és elhozza a várt felüdülést. 

Urunk, tudjuk, csak akkor van jövőnk,
ha igéd teljesül életünkben.
Tekints Téged váró népedre
és áraszd ki reánk mielőbb
áldást hozó Szentlelkedet!

(Budapest, 2007. április 4.)
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Kész van-e a cserelakásod?

Istennek van annyi égiteste 
a nagy világmindenségben,
hogy minden megváltott gyermekének 
külön csillagon alakíthatna ki 
egy meghitt, örökös birtokot, 
gyümölcsös ligetekkel,
aranyhalacskákkal teli
kéklő tavakkal,
madarak énekétől visszhangzó
lankás hegyoldalakkal,
békésen játszadozó őzikékkel,
mindenféle szem-nem-látott, és
fül-nem-hallott unaloműző
kívánságműsor biztosításával,
az örökkévalóságon át. 

Az Úr úgy is felparcellázhatná
a világmindenséget, hogy
az egymáshoz közeli csillagokat
csak a már itt e földön is
egymással jó szomszédi viszonyban 
levő megváltottak örököljék.
Amazok, a többiek, akikkel 
e földön is nehéz volt az élet, 
kerüljenek egymástól 
jó néhány millió fényévnyire, 
hiszen a sok milliárd galaxis
sziporkázó csillagvilágában
mindenki számára jut bőségesen
egy saját kis birodalom.
Természetesen, nem volna rossz, ha
az egyházi mobiltelefonunk
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megmaradhatna, mert azzal azért
csak szerezhetnénk bizalmas értesülést
egyszer-volt földi hittestvéreinkről. 

Ugye, te se hiszel egy ilyen
végső örökségben! Én sem!
Ez a Föld, amelyen élünk,
ez lesz a megváltott nép
otthona az örökkévalóságban.
Ez a föld a szentek öröksége,
a világegyetem csodás gyöngyszeme;
az elveszett és megtaláltatott;
a megsebzett és meggyógyított;
az univerzum látványossága;
egy csodálatos történet tárgya:
egy túszdráma győztese,
hatezer év zarándokainak
boldog találkozóhelye;
„és maga az Isten lesz velük,
az ő Istenük”.

Nem kell félni, hogy valaki
helyhiány miatt nem juthat oda.
Jézus megígérte, hogy lesz elég hely,
és Ő örökké népével lesz.

Attól se félj, hogy el kell viselned
ellenszenves testvéred jelenlétét,
mert ha nem tanultok meg szeretni,
vagy te vagy ő vagy mindketten
kimaradtok Isten országából.
Most készül a hely azok számára,
akik itt e földön helyet adtak
szívükben Jézusnak.
Lakásért lakást kapsz cserébe,
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egy nyomorúságos viskóért
dicsőséges lakhelyet a Mennyben,
amelynek kulcsát akkor kapod meg,
ha cserelakásod lakható lesz
Jézus és testvéreid számára? 
                                    
(Budapest, 2007. április 9.)
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Hibáink ellenére szeret

Mindenkiben találunk hibát,
mindenki talál bennünk hibát,
hibáink szerint értékeljük
a másik embert,
hibáink szerint értékel minket is
a másik ember.

Az Úr is ismeri hibáinkat,
ennek ellenére szeret minket,
mennél több hibában szenvedünk,
annál nagyobb az értékünk,
mert szeretetét hozzáadta
értékét vesztett életünkhöz.

(Budapest, 2007. április 8.)
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Keresztény nyelvtanfolyam 
indul

„Mondjatok egymásnak zsoltárokat,
dicséreteket, lelki énekeket;
énekeljetek és mondjatok dicséretet
szívetekben az Úrnak, 
és adjatok hálát az Istennek, 
az Atyának mindenkor, mindenekért,
a mi Urunk Jézus Krisztus nevében”
(Ef 5:19-20).

Bár természettudós nem vagyok,
de ha megfigyelésem nem csal,
az állatok nyelve 
semmit sem változott
gyermekkorom óta.
A kutyák azóta is 
kutyául ugatnak,
a lovak lóul nyerítenek, 
a varjak változatlanul 
saját nyelvükön kárognak,
a szürke verebek is 
verébül csiripelnek.
A sárgarigó füttyét sem írta át
a mennyei zeneszerző;
szép dallamos hangján, a kanári is
csodálatosan komponált énekkel,
dicsőíti az Alkotót. 

Csak az értelmes beszéd csodálatos
adományával megáldott
teremtmény, az ember
kezd elfelejteni emberül beszélni.
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Miért és hogyan lesz
a szép emberi beszédből
Isten teremtményéhez méltatlan,
torz, silány, semmitmondó, üres
vagy éppen súlyos, trágár beszéd?

Mit vétett a Teremtő, amikor
teremtménye káromló szavakkal
ostromolja a kék eget?
Honnan ered a gyűlöletbeszéd,
a hamis, ártalmas métely?
Hogyan válik az ember nyelve
a szennyáradat lapátjává?
Kitől származik a csalárd beszéd,
a megrontó susárló szó?

Mivé lett a kedves, szép beszéd,
amelynek dallama felüdít, gyógyít, 
amelynek íze és értelme van,
amely a csüggedő szívbe 
vigaszt és erőt áraszt?

Miért lett a nyelv gyilkos tőr, 
a testvér megbántásának eszköze,
„a gonoszságnak összessége”
„mely nagy erdőt is felgyújt”?

Már a szószéki prédikáció
magasztos nyelvezetét is
megfertőzi olykor
az aszfaltnyelvi zsargon.
Nem kellene ennek így lenni!
Jézusról mondja az evangélium,
hogy kedves beszédein
az emberek elálmélkodtak.
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Tőled is ezt várja el az Úr:
„Beszédetek legyen mindenkor 
kedves, sóval fűszerezett, 
hogy így mindenkinek 
helyesen tudjatok felelni.”

Nyelvtanfolyamok indulnak,
magántanulókat is fogadnak:
iratkozz be még ma
Krisztus nyelviskolájába,
beszéd- és értelem gyakorlatra,
ahol szíved és ajkad 
átitatja Teremtőd lelkülete!
…

Valamit majdnem elfelejtettem:
tandíj nincs…
nem kerül semmibe…
de ha iskolakerülő leszel
vagy megbuksz,
rámehet az örökéleted!

(Budapest, 2007. április 26.)
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Szövetségrendszerek 
toboroznak

Szövetségrendszerekben élünk,
nyögve az erősek elnyomását;
választási szabadságot
rossz és még rosszabb közt találsz.
Ez a történelmi forgatókönyv.  

Nem a rendszerekben van a hiba,
hanem a szövetségek céljában,
a romlott emberi szándékban,
melyből régen veszni tűnik
az alázat, és az önzetlen jóság. 

Minden szövetségi rendszert
megpróbál az idő vasfoga, 
s amelynek nem a jóakarat és
Isten dicsőítése a célja,
menthetetlenül megsemmisül,
teljesen mindegy, mi volt a neve,
milyen erők álltak mögötte,
kit dicsőítettek jelképei;
Bábelnek hívták vagy Artemisznek,
Zeuszt imádta Olümpiában 
vagy Rhodoszi Kolosszusként
Héliosz napistent magasztalta:
zűrzavar, földrengés vagy tűz
hozta a végzetes ítéletet.

A régmúlt ma is tanít, amikor
nagy szövetségre készül a világ,
amikor a föld népei összefognak,
hogy erejüket és hatalmukat
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egyesítsék egy Isten ellen
emeltetett szövetségben,
amelynek szimbólumaként
emelkedik a népek fölé
egy közösen épített
erőszakos hatalom képe.

De magasan, minden szövetség
lázadó bálványalkotása felett,
az égbolton átível egy bíztató jel,
annak a szövetségnek a jele
amely évezredek óta hirdeti:
„szövetséget kötök tiveletek.”
Veled, velem, s mindazokkal,
akik elfogadják a kinyújtott kezet.

Az, aki egykor a szivárvány
ívét helyezte az égre, mint
szövetsége emlékezetét,
a kereszten saját vérével 
hitelesítette ígéretét:
„Én veletek vagyok minden napon,
a világ végezetéig.”

Folyik a toborzás mindkét oldalon.
Köss szövetséget, még ma az Úrral!
Helyezd magad a vér oltalma alá!
Ha megteszed, nem lehet kétséged:
a világ legerősebb 
szövetségrendszere
vigyáz reád!

(Budapest, 2007. április 25.)
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Ne légy fukar az elismeréssel 

Ha valakiben törekvést látsz
nemes célok elérésére,
ne hagyd szó nélkül igyekezetét,
bátorítólag szorítsd meg a kezét.

Ha valaki áldozatra kész
egy magasztos és igaz ügyért,
gondold magad az ő helyébe,
ne légy fukar az elismeréssel.

Amikor látod tehetségek
ígéretes kibontakozását,
adj bátorítást, és ne titkold
őszinte, elismerő csodálatod.

Vedd észre a másik emberben
a szépet, a tiszta szándékot,
és alkalom adtán mondd el neki:
Istentől nagy ajándékot kapott.

Ne az öntelt hiúságot dicsérd,
hanem a szolgálatkészséget,
ne a büszke nagyravágyást,
hanem az önzetlen jótettet.

Ha erősíted testvéredben
a szolgálatra való készséget,
az Istentől kapott értékeknek
te is gyarapítója leszel.

Így gazdagszik a gyülekezet
a közös kinccsé lett értékekkel.
Így lesz most már közös az öröm is,
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mert ami az övé, az a tied is.
Amikor majd jön a nagy számadás,
mindenki megduplázva viheti
a Gazda elé talentumát. 

(Budapest, 2007. május 3.)
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Megbánás és megbocsátás

Hogy igazi volt a megbánás
és őszinte a megbocsátás,
annak az a látható jele,
hogy eltűnt a szívekből végleg
a keserű bosszú érzete.

Az adott és a kapott sebek
többé már nem az elkövetett
és méltatlanul elszenvedett
fájdalmak siratófalai,
hanem az egymásra találás
fontos emlékoszlopai.

A szeretet parancsszava lesz
vezérlő elv mindkét szívben.
A gonoszt egyik sem rója fel,
nem számolja a sérelmeket,
nem érzi magát károsultnak,
nem táplál bosszút kebelében. 

Elméletben mindez egyszerű,
mégse kíséreld meg egyedül.
Éned feletti győzelemre
egyedül csak Krisztus segíthet.
Meg is teszi, ha hittel kéred,
mert erre megvan az ígéret!

(2007. május 4.)
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„Ha meglátsz engem…”

Már csak ketten voltak magukban,
ott, a Jordán közelében,
Jerikóval átellenben, 
amikor Illés, az Úr hű szolgája
megszólította utódját, Elizeust:
„Kérj tőlem, mit cselekedjem veled,
mielőtt tőled elragadtatom.”

(A többiek, a próféta ifjak
ottmaradtak a Jordán túlsó partján,
várva a képzelt csodára,
vajon mi történik odaát?
És talán sohasem tudták meg
az eredményes szolgálat titkát.)

A kívánság súlyos merészen
hull a feszült csendbe.
Vajon mit kell adnia cserébe?
Mi lesz ennek az ára?!
A Lélek kettős mértékéért
tud-e méltó árat adni?
A válasz csupán ennyi:
„Meglesz, ha meglátsz engem, 
amikor tőled elragadtatom!”

Elizeus nem kérdez, csak elfogad.
Ő már kijárt egy iskolát
nagy tanítómestere oldalán,
amelyben megtanulta
az alázatosság 
és hűséges szolgálat leckéit.
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Most, mielőtt helyére lépne,
még meg kell tanulnia,
hogy az Úr szolgálatában 
nem az emberi teljesítmény a fontos,
hanem mindig az, amit Isten cselekszik,
s amelyben a szolga csak eszköz.

Mily hajlamosak vagyunk azt hinni,
hogy a hithősök nagy eredményei:
nagy emberi tettek gyümölcsei.
Készek volnánk meghalni Krisztusért,
csak élni érte oly nehéz.
Készek volnánk testünket a tűzre adni,
csak tekintetünket reá szegezve
figyelni és várni, ez a fárasztó.
Készek vagyunk nagy áldozatokra,
csak az engedelmességre
nehéz meghajtani fejünket. 

Ha látod az Urat, mindig vele vagy.
Ha őrá figyelsz, soha el nem tévedsz.
Ha tekinteted reá szegezed,
lépteidet soha el nem véted.
Ha kezét fogod, soha el nem esel.
Ha vele beszélsz, soha el nem csüggedsz.
Ha vele jársz, soha el nem fáradsz.
Ha engeded, hogy vezessen,
vele a célt eléred!
Ez a győzelmes élet titka!

(Budapest, 2007. május 7.)
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Egy város mindennapja
Még alszik a város,
de a magas kandelábereken
már vibrálva hunynak ki
az éjszakai fények,
jelezve, hogy közeleg a reggel,
és a kihalt utcák nemsokára
megtelnek a megszokott
nyüzsgő élettel.

Azok, akiknek a parkok bokrain
és a kerti padokon kívül
nem jutott komfortosabb szállás,
igyekszenek elvégezni
hajnali toalettjüket, még
mielőtt megjelennének
az első munkába menők. 
Aztán még visszabújnak,
magukra húzva rongyokkal
bélelt nejlon takarójukat,
ami az időjárás szeszélyei
ellen ad poshadt szagú védelmet.

A kukások hangos zajjal
segítnek kiverni az álmot,
az ébredezők szeméből.
A lármát és a szemét bűzét
lassan felcseréli az egyre
sűrűsödő járműforgalom
elviselhetőbb benzinszaga,
és diszkrétebb zúgása. 
Beindult a forgalom,  
s mint őrlő malomban 
a futószalagon kúszó zsákok,
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úgy araszolnak végtelen
folyamban a különböző típusú
és színű gépkocsik 
és zsúfolt tömegközlekedési
járművek. 
Csúcsforgalom.
Ez a nagyvárosi élet.
Mindegy, hogy Budapest,
London vagy Párizs a neve.

Az üresen maradt otthonok lakói
hamar megtöltik a hivatalokat,
munkahelyeket, az áruházakat.
Megtelnek az iskolák és  
az orvosi rendelők.

Azokat, akik otthon maradtak,
mert nyugdíjasok vagy betegek,
a média tájékoztatja óránként
a közlekedési dugókról,
a víz- és gázcső törésekről,
közlekedési balesetekről,
halálos gázolásról,
sikkasztásokról és csalásokról,
az adóhivatal kijátszásáról,
az aznap elkobzott marihuánáról, 
bankrablásról és tűzesetről,
verekedésről és egyebekről,
meg hogy a politikusok közül
éppen azon a napon ki volt
az ügyeletes hazudozó.
Ami nem fért bele a napi hírekbe,
azt kipótolja majd a Kék Fény,
a Tévé Ügyvédje és a Panoráma,
vagy a Szólás Szabadsága. 
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A fontos, hogy a hűséges,
adófizető állampolgár
semmiből ki ne maradjon.
Izgalmadat fokozhatod
egy hátborzongató horror
vagy krimi megtekintésével,
miután a család fáradtabb tagjai
már kimerülten elaludtak.

Tudsz-e szelektálni?
Mert nem kell mindent megzabálni,
amivel a tömegtájékoztatás
eteti a rohanó nagyvárosi élet
stresszben rángatódzó, 
infarktus-jelöltjeit.

Van egy másik kínálat,
amely nem kerül pénzbe,
de pénzt, erőt, időt, egészséget
és békességet nyerhetsz általa.

Ha Jézussal kezded a napod 
és vele jársz nehéz utadon,
küzdelmes napod végén is
békességben hajthatod 
álomra, fáradt fejed. 

(2007. május 9.)
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Gondolataink tolmácsa

Vannak gondolatok,
melyeket nem szabad
szavakba formáznunk,
mert beszédünk idétlen
stílusa miatt
könnyen megsérülhet 
igazi tartalmuk.

Az emberi szó lehet 
esztergakés, amely
a fennkölt érzéseken
mély barázdákat húzhat,
és belemarhat
a bátorításra váró 
ember lelkébe.
Lehet az emberi szó  
balzsam, amely
segít megérezni 
a ki nem mondott 
gondolatokat is.

Ezért ügyelj arra,
hogy csak akkor nyíljon  
szád a szólásra,
ha biztos vagy abban, hogy
szavad hűséges tolmácsa
lesz gondolatodnak. 

(Budapest, 2007. május 11.)
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Elmaradt utazás

„Vajha szárnyam volna, 
mint a galambnak!
Elrepülnék és nyugodnám.
Ímé, messze elmennék
És a pusztában lakoznám”
(Zsolt 55:7-8).

Néha jó volna elrepülni,
nem látni senkit, s
hogy ne lásson senki,
messzi, néma pusztaságba,
ki a békés, nyílt tengerre,
vagy egy lakatlan szigetre,
magas hegyóriások közé,
sűrű őserdők mélyébe,
rejtett sziklabarlangokba.
Csak el-el, minél messzebb
e háborgó világból! 

Ezekkel a gondolatokkal
indultam képzeletbeli
nagy utazásomra,
az álom szárnyain.

Már a csomagolásnál
kezdődtek a problémák.
Nyugtalan, háborgó elmém
kijelentette, hogy velem jön,
akárhová is megyek,
pillanatra sem hagy el.
Rögtön csatlakozott hozzá
az el nem intézett ügyek,
és a megoldásra váró 
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feladatok hosszú sora,
és békétlen szívem,
és a sok bosszúságot okozó, 
idegesítő munkatársaim.
Elmém memóriatárából
csak úgy tolakodtak elő
rémképeim, amelyek elől
szerettem volna menekülni.
Mind biztosítottak arról,
hogy elkísérnek utamon,
mert nagyon hiányoznék nekik. 

Az igazi nagy ellenségemre
ekkor még nem is gondoltam,
pedig egykori prédikátorom
így fogalmazta meg intelmét
egy gyülekezetéből elvágyó,
megfáradt hittestvérnek:
„Ne feledd el, 
mielőtt odaérkeznél,
egy nappal előtted
az ördög is ott lesz!”

Így hát megtorpantam,
útitervemet feladtam,
s elfogadtam azt a terápiát, 
amely a nem létező
problémamentes élet helyett, 
a teherhordozáshoz és
a problémamegoldáshoz 
kínál mennyből jövő erőt.

Jézustól kaphatod te is
az ellensúlyozó erőt,
amely képessé tesz hordozni
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egy élethosszon át
a rád szabott terheket
vidám szívvel, boldogan.

Nem menekülni kell 
a problémák elől, hanem
szembenézni velük, tudva,
hogy a megoldás 
az Úrnál már készen van.

Bízhatsz abban, hogy Teremtőd
ismeri teherbírásodat,
és ismeri a számodra kimért
vándorutad hosszát.

Ő az utad utolsó méteréig
és életed utolsó percéig
veled marad.

(2007. május 13.)
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Mától összetartoztok

Ádám, álmából ébredve
látta meg először Évát,
s mikor tekintetük találkozott,
tudták, hogy összetartoznak: 
„csontomból való csont
és testemből való test” ő -
mondta Ádám, amelyet a Teremtő
így erősített meg: „lesztek egy testté”.

Ezen az első házasságkötésen,
az Úrral hármasban,
nem hangzottak el nagy szavak,
csak egyszerű hitvallás:
összetartozunk, összetartoztok;
s ez elég volt jóban, rosszban 
egy élethosszon.

Mostantól fogva ti is, amikor
Isten és emberek előtt
egymásnak „igen”-t mondtatok,
összetartoztok, mint egy test és vér
elválaszthatatlan egysége.

Tanúi ennek a szövetségnek
a menny és e földi gyülekezet;
veletek együtt örülnek
Szüleitek és Testvéreitek.
Mindenki tudja: összetartoztok!

Ezután már nem azok lesztek,
akik a mai napig voltatok.
A szeretet eddig ismeretlen
új birodalmába léptetek,
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amelyben tanulni  fogjátok
a szeretni és szeretve lenni
mennyei ajándék
boldogító tudományát.

Ne feledjétek soha:
adósai vagytok az Úrnak,
aki eddig veletek volt és
veletek akar maradni.
Tartoztok Szüleiteknek, akik
közvetítői voltak az Úrtól kapott
életnek, és szeretetnek.
Tartoztok egymásnak
soha nem fakuló szeretettel,
panasz és zúgolódás mentes,
közös teherviseléssel,
mert összetartoztok.

A szeretet mellett legyen
összekötő erő a hűség,
mert aki ebben az összetartozásban
a másikat megtagadja,
magát tagadja meg.
Helyezzétek magatokat 
Krisztus felügyelete alá.
Legyen Ő a tanácsadótok
és életetek legfőbb Ura.
Legyetek nagyon boldogok!
És ne feledjétek:
Mától összetartoztok!

(Sepsi Katika és Czinke András 
esküvőjére, 2007. május 27.)
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Igeszolgálat előtt

Köszönöm Neked Istenem,
Hogy rám bíztad szent igédet.
Most itt állok méltatlanul,
Hogy szót halljak a Te szádból.

Mert az ige hirdetője
Te vagy Uram, Te, egyedül,
Mi, szolgáid, csak – jól vagy rosszul –
Szavad tolmácsai vagyunk.

Add értenem a megbízást:
„akinél az én igém van,
beszélje azt igazán”.
Add, hogy most is így legyen!

Küldd el áldott Szentlelkedet,
Segíts, hogy értsem igédet,
Áldd meg a gyülekezetet,
Adj igére szomjas szíveket, 
Ámen! 

(Budapest, 2007. május 16.)
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Ne keresd a magad igazát!

Ne keresd az igazadat
a gonosz emberekkel szemben,
hisz tudod, ők nagyon sokan vannak,
és minden eszközt megragadnak,
hogy tönkre tegyenek.

Tégy úgy, mint Jézus tett e földön: 
amilyen messzire csak lehet,
kerüld ki őket minél előbb
mert a jog nem mindig azt védi,
akinek feltétlen igaza van.

Erősödj meg mielőbb az Úrban,
mert a legnagyobb bűn a világban
az igazság megvallása lesz,
de ha ebben állhatatos maradsz,
Krisztus igazsága lesz oltalmad.

(Budapest, 2007. május 17.)
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A jó pap is tanulatlan hal meg

„Rám nézve pedig igen csekély dolog,
hogy ti tőletek ítéltessem meg…”
1Kor 4:3).

Minősített a gyülekezetem.
Nyolcvanöt-nyolcvanhét százalékra
értékelték a szolgálatomat
írásbeli titkos szavazással.

Gondolom, lehetett volna több, de
kevesebbel is beértem volna;
az Úr az életek vizsgálója,
csak az Ő minősítése pontos.

Eszembe jutott a bölcs közmondás,
mely szerint „a jó pap holtig tanul,
- s szegény - mégis tanulatlan hal meg”.
De miből tudod meg, ki a jó pap?

És hogy a jó pap hány százalékos?
Mivel mérhető a lelkisége,
mivel a szakmai képessége?
A mércét ki hitelesítette?

Az Úr értékítélete szerint,
ha a munkánkat tökéletesen 
és becsületesen elvégeztük,
akkor haszontalan szolgák vagyunk.

De jó és hű szolga minősítést kap
a talentumát megduplázó sáfár.
A tizenegy órai munkás pedig
a korán elszegődött bérét kapja.
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Az elsőkből lehetnek utolsók
az utolsókból pedig elsők, 
de hány százalékosnak ítélték 
koruk prófétáit az emberek? 

És hány százalékosnak ítélték
Isten Fiát saját kortársai?
Vajon nyolcvanhét százalékosan
nem feszítették volna keresztre?

Játszogatunk a minősítéssel,
kilóra vagy méterre akarjuk
mérni a lelkész lelkiségét 
és szakmai felkészültségét.

A kiválasztott osztályozókat
hivatalosan felhatalmazzuk,
hogy minősítsék az Úr szolgáit,
saját torz erkölcsi mércéjükkel. 

De az ítélethirdetés napján
csak kétféle minősítés hangzik:
„Jól vagyon jó és hű szolgám”
és a másik: „Gonosz és rest szolga”.

E mennyei osztályzatokat ma
még titok fedi, de itt e földön
az Úr szolgáinak munkáját
az eredmények minősítik.

(Budapest, 2007. május 18.) 
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Ő tudja életem éveinek számát

„A mi esztendeinknek napjai 
hetven esztendő, vagy ha feljebb nyolcvan 
esztendő, és nagyobb részük nyomorúság 
és fáradság, amely gyorsan tovatűnik,
mintha repülnénk” (Zsolt 90:10).

Beléptem a „vagy ha feljebb” zónába,
azaz a nyolcvanadik esztendőbe.
Ennyiről emlékezett imájában
Isten kegyelméért könyörögve,
Mózes, Isten hűséges embere.

Nekem nem lett volna bátorságom
az Úrtól ennyi évet koldulni.
A fontos az volt, hogy amennyit ad,
azon legyen rajta áldása, mert
nélküle az évek mit sem érnek.

Én beértem volna kevesebbel,
hiszen áldásával a kevés is
elegendő, hogy összekapcsoljon
az eljövendő örökélettel,
de az Úr nem kérdezett meg engem.

Nyolcvan év – ó, mennyi kapott áldás!
Mennyi felhalmozódott adósság!
Mennyi öröm, mennyi szomorúság!
Nincs annyi hála, amennyi mindezt
méltó módon ellensúlyozhatná.

Az esztendők gyorsan tovatűntek,
és én még mindig mint rossz tanuló,
elrontott munkám miatt búsulok.
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Uram, kérlek, legyen jókedved rajtam,
S kezem munkáját tedd állandóvá,
hogy valamit magammal vihessek
abból, mit nekem kegyelemből adtál.

(2007. május 21.)
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Maradj velem!

Maradj velem, mert az éj közel,
s a sötétség mindent elborít.
Az árnyak már félelmetesek,
vetett ágyam nyugovóra hív.

Fáradt szememre Te hozz álmot,
nyugtalan szívembe adj békét,
s hogy Veled kezdhessek új napot,
reggel adj ismét új ébredést.

Földi  létem éje is közel,
a sötét engem is elborít,
ám sírom mégsem félelmetes,
mert szavad onnan is előhív.

Uram, síromban is légy velem,
míg megszólal a harsona,
s ha eljössz az ég felhőiben,
add, hogy színről színre lássalak.

(Budapest, 2007. június 5.)
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Pápai bácsi és a magnetofon

Az asztalnál a levest kanalaztuk,
amikor a szentesi körzet számára,
az éppen akkor megvásárolt
magnetofonon visszajátszottam 
előbbi beszélgetésünk egy részletét,
a nálunk ebédelő Pápai bácsinak.

Figyeltem az arca rezdülését.
Amint a kezében megállt kanálból
kilötyögött leves visszahullt 
tányérjába, remegő hangon így szólt:
most eszembe jutott az egész életem.
Egyszer így fogjuk visszahallani
mindazt, mi történt életünkben.

Mélyen megrendülten figyeltem
kedves testvérünk előrehozott 
ítéletnapi magába roskadását.
Vigasztalásul csak ennyit mondtam:
ennek a szerkezetnek van egy
csodálatos üzenete is:
arról a szalagról mindent, de mindent,
örökre le lehet törölni.

Ezt teszi az Úr is bűneinkkel:
„eltörlöm álnokságaidat, és
bűneidről nem emlékezem meg”.

(Budapest, 2007. május 23.)
(1955-re emlékezve)
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Az úton csak előre haladj!

Elfáradni lehet az úton,
de visszafordulni sohasem.
Mert elfáradnak az ifjak is,
meglankadnak a legkülönbek,
az erőtlen elveszítheti
megmaradt, kevés erejét is,
de szárnyra kél, ha az Úrra néz,
és megújuló bizalommal
tovább megy a kijelölt úton.

Elfáradni lehet az úton,
de visszafordulni sohasem.
Mert aki az ekeszarvára
tette a kezét és hátranéz,
nem alkalmas Isten országára.
Ezért jól gondold meg, ha döntesz,
mert a Mester szolgálatában
nincs visszaút, sem kerülő út,
csak előre egy életen át!

Lótné ott maradt Sodomán túl
az úton, mert hátra tekintett
a szívében fészkelő múltba.
A gazdag ifjú szomorú lett, 
mert szíve visszafelé húzta
a pénz gondtalan világába;
de célba ér a leggyengébb is,
vesse bár sírva a jó magot,
kévéi láttán arca felragyog. 

(Budapest, 2007. május 23.)
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Szálláscsere

Átélted már azt a változást,
amikor a gyűlölet helyett
szeretet költözött szívedbe,
és a haragot felcserélte
szíved mélyén a megbocsátás?

Nem természetesen egyszerű
szálláscseréről szól énekünk:
Krisztus költözött Sátán helyett 
gondolkodásod és érzelmed
legbensőbb, titkos szentélyébe.

Nem az vagy többé, aki voltál.
Mást lát benned mától a világ.
A szeretet téged is formál,
s eltűnik életedből minden
lelket bénító nyomorúság.

A szeretet közelségében
nem maradhat meg a félelem:
helyét elfoglalja a béke.
A búsulást öröm váltja fel,
a szorongó szív gyógyulást lel.

Mondjatok az Úrnak éneket!
Mondjátok, hogy nagy az Ő neve!
Adjátok tudtára a földnek,
a kereszt csodája mit művelt:
új életek születésének
lehet tanúja a föld és menny!

(Budapest, 2007. május 27.)
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Vár a gyermek szombatiskola 

Eljött az áldott szombatnap,
a nyugalomnak napja.
Ilyenkor ujjong a szívünk,
mert Jézusunkhoz megyünk.

E szép napon összegyűlünk, 
és vígan énekeljük:
„Az Úré minden tisztelet,
az Úré minden hála.”

Ne engedjük, hogy e napon
az ősellen ránk csapjon,
neki nincs hatalma rajtunk,
csak ha magunkban vagyunk.

Ezért ne maradjon otthon
Egy gyermek sem e napon!
Menjünk szombatiskolába,
hol az angyalok várnak.

(Budapest, 2007. május 27.)
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Tárlatvezetésen

Hallottam egy tárlatvezetésen,
hogy ha a művész egy tehenet fest,
azt nem kunszt a vásznon felismerni.
Ne is akarj azon meditálni:
a tehén az egyszerűen tehén.

A művészetben az az igazi,
mikor az elkészült alkotásba
azt magyarázhat bele mindenki,
mire fantáziája ihleti.
Ne lázadj! Ismerd el alázattal,
a képzelet és alkotás szabadságát!

Természetesen, ez azt jelenti,
hogy akinek nincs fantáziája,
az művészi alkotást ne nézzen.
Menjen ki inkább a természetbe,
ahol válogathat bőségesen
Isten csodás remekműveiben.

(Budapest, 2007. május 31.)
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Ez a tudat elég nekem

Egészen más dolog beszélni,
mint a hit életét élni.
Könnyebb ígéretet tenni,
zengzetes szavakat mondani,
mint következetesnek lenni
és állhatatosnak maradni,
amikor az erős is alig áll,
és a hit hőse is botorkál.

Uram, elméletben már tudom,
mit kell tenni nehéz helyzetekben,
hogy mindig csak Reád kell nézni,
és sohasem az emberekre;
hogy nagy bűn botránkoztatni,
és nem szabad megbotránkozni,
még ha botránykövekkel is van
kikövezve nehéz utam.

Ezért bízva haladok utamon,
mert tudom, Benned van támaszom, 
és ha ködfátyol borítja is
szemem elől a végső célt, 
utamat el nem téveszthetem,
mert Te fogod akkor is kezem,
amikor már senki sincs velem.
És ez a tudat elég nekem.

(Budapest, 2007. június 10.)
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Az Úr szava a garancia

Szerettem volna mindig két kézzel
erősen fogni az eke szarvát,
de örülnöm kellett, ha fél kézzel
végezhettem a rám szabott munkát,
mert hiába volt a készség teljes,
szüntelen utamba jött Szanballát, s
vele a „Jahve jósága” nevet
bitorló sok kis álnok Tóbiás.

Ezért egyik kezemben a fegyver,
a másikban a jó munkaszerszám;
így talált rám az ébredő reggel, s
este így fejeztem be a munkám.
Az ellenség azzal ijesztgetett,
hogy amit csak teszek, mindenért kár,
de akik kitartottak mellettem,
azokkal megéltünk sok-sok csodát. 

Sohasem volt ez másképpen, mivel
mindig a gonoszok voltak többen,
ezért az Úr gyakran megengedte,
hogy népe learassa, amit vetett.
De a hűséges munkás jutalma
itt és az örökkévalóságban
elévülhetetlenül megmarad.
Az Úr szava rá a garancia.

A mennyei tanúk feljegyeznek
minden szándékot és minden tettet,
s mit az ellen miatt elveszítél, 
azt úgy könyvelik el, mint eredményt. 
Így válik az ellenség rontása
a hűséges építők javára,
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s a jó szolga gyönyörködhet majd
az Istentől kapott jutalmában.

Uram, ha  ma még nem is láthatjuk
szemeinkkel a dolgok bonyolult,
érthetetlen összefüggéseit,
segíts nekünk hittel felismerni,
hogy Te megvalósítod a terved,
és egykor munkánk romjai felett
láthatóvá válik dicsőséged
lényünket betakaró fellege.

(Budapest, 2007. június 10.)
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Amikor már csak a pillanat 
a miénk

Számolom a rohanó éveket,
mint utas a kilométereket,
azzal a lényeges különbséggel,
hogy én csak a megtett utat ismerem,
a jövőt csupán tervezhetem.

Ó, hány nagyszabású tervet szültek
a gyorsan elsuhant évtizedek!
Úgy kezdődött: „hogyha majd nagy 
leszek!”
Közülük több megmaradt reménynek…
Az utolsó terv vajon teljesül-e?

Közben a mértékegység változott,
ma már nem az évekkel számolok,
hanem a hónapokat sorolom
rövidebb, lassúbb pályaszakaszon,
gyorsvonat helyett vicinálison.

De jönnek naptáramban hetek, napok…
Már egyre csak velük játszadozom.
Mennyi adatik még, nem tudhatom,
ezért értékük egyre csak nagyobb,
lassan úgy tűnnek mind, mint ünnepnapok.

Már sorakoznak a pillanatok,
ezek az apró, fürge munkások.
Mit nekik az évek, évtizedek,
a cammogó hónapok és hetek?
Hisz’ belőlük áll az egész élet!
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Mégis, csak most érzékelem igazán
mily nagy értékük van ezeknek a
serény, alázatos közkatonáknak!
Hány értékes pillanat megy kárba,
mert úgy hisszük: ej’, belőlük sok van!

Életünk nagy eseményeire
csak egy-egy pillanat méretett:
egy pillanat alatt halunk meg;
egy pillanat alatt támadunk fel;
egy pillanat alatt változunk el,
egy pillanat alatt ronthatunk el
vagy tehetünk jóvá mindent örökre!
Ezek nagy pillanatai életünknek…
De mit ér neked most, ez a pillanat..?

Fedezzük fel a kis pillanatok
rendkívüli jelentőségét,
mert hidd el, csak ezek számítanak,
és nem az évek, az évtizedek:
hisz’ pillanatokból áll az egész élet!

Amikor itt az utolsó pillanat,
és ünnepélyesen tudtodra adja:
„én vagyok a legvégső a sorban”,
az időt tovább nem számlálhatod,
a krónikát csendben le kell zárnod.

Urunk, add,  hogy földi életünknek
ebben az utolsó, legnagyobb és
legünnepélyesebb pillanatában,
tisztán világoljon előttünk
kegyelmes arcod ránk sugárzó fénye.

(Budapest, 2007.július 3.)
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Merengés a múlton

Tegnap átöleltél és azt kérdezted:
„Gondoltál-e arra fiatal korodban,
hogy egyszer öregek leszünk?”
„Jó kérdés” – szoktuk mondani,
ha nincs előre gyártott válaszunk.

Mintha a hegyi pataktól kérdeznéd:
„gondolsz-e arra, hogy mivé leszel,
hogy csörgedező, üdítő vized
eléri-e egyszer a nagy tengert
vagy hínáros mocsárban tűnsz el?”

Nem az öregség és nem az óceán
a kérdéses, hiszen nem ez a cél.
A cél a fellegek fölött van,
de amíg itt futod pályádat
a forrástól az óceán útján,
a születés és a halál között:
az út, amelyet járnod kell,
veszélyes buktatókat rejteget. 

Gondoltál-e a kezdet próbáira,
amikor egymás kezét fogva
a nem sejtett jövőt terveztük?
Gondoltál arra, hogy túléljük-e
a ránk váró napok vad nyomorát?
Ki gondolt akkor az öregkorra?

A patak csörgedez vájt medrében,
rohan csobogva, játszva, s a napfény
kápráztató színei szikráznak benne,
vidám kedvet kerekítve 
a kirándulók seregének,
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de nem látja előre a sziklás
zuhatagos meredélyeket.

Ugye, emlékszel a bükki túrákra?
ott jártuk az életveszélyes,
meredek, hegyi utakat.
Gondoltál-e arra, hogy ez a mi sorsunk?

Voltak lapályok is, amikor az
elpocsolyásodás, vagy 
vad zabolátlan pusztítás ellen
kellett gátakat építeni vagy
medret vájni a kiszáradás ellen.

Gondoltál-e gyermekeinkre,
unokáinkra, az utánunk jövőkre?
Megéltünk hány vetést és aratást,
s még előttünk a nagy betakarítás!

Időnk nagyobb részén már túl vagyunk,
de látjuk-e a ködös holnapot?
Az öregség már megérkezett;
vagy talán mi érkeztünk meg…

Urunk, a célunk nem az út 
valamelyik körpanorámás, 
árnyas pihenője,
és nem is utunk utolsó állomása!
A cél, Urunk, Te vagy!
Segíts, hogy Benned haza találjunk!

(2007. július 30.)    
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Ne aggódj!

Amikor azt hiszed,
elfogyott az erőd,
karnyújtásnyira van
tőled a Segítő.

Amikor úgy látod,
minden út bezárult,
„csak nézz rám” szól az Úr
mert az út ÉN vagyok.

Amikor úgy érzed,
megcsaltak emberek,
tárd ki a szívedet
egészen  Istennek.

Amikor azt mondod,
„tovább már nem bírom”,
csak az Úrhoz fordulj,
s a hited megújul.

Ha eged beborul,
a lábad roskadoz’,
ne aggódj, mert az Úr
kezében van sorsod.

(Budapest, 2007. augusztus 23; 2,30)
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Legyen világosság!

„Mert az Isten, aki szólt: sötétségből 
világosság ragyogjon, ő gyújtott 
világosságot a mi szívünkben,
az Isten dicsősége ismeretének, 
a Jézus Krisztus arcán való 
világoltatása végett” (2Kor 3 4:6).

„Legyen világosság!” – mondta az Úr,
és megremegett az univerzum, 
mert az Alkotó parancsszavára
létrejött egy láncreakció,
hogy beragyogja a kietlen földet 
a mennyei világosság fénye.

Mert sötétség ült a mélység színén,
és a föld kietlen és puszta volt,
mikor a bölcs Alkotó műhelyében
kigyulladt a Naptól független  fény,
és mozgásba jött a megállíthatatlan
perpetuum mobile, hogy számlálja
napok és éjszakák végtelen sorát.

Ám az emberek már nagyon korán
inkább szerették a sötétséget
mint az éltető világosságot;
a Földre ismét sötétség borult,
és a népeket elborította 
a súlyos lelki-szellemi éjszaka. 

Ekkor a Világosság újból eljött
hogy megvilágosítson minden embert,
de az emberek nem fogadták be,
mert jobban szerették a sötétséget 
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mint az áldott világosságot. 
Ez lett a kárhoztatásuk. 

És a Teremtő harmadszor is szólt:
Sötétségből világosság ragyogjon!
Teljenek meg az emberi szívek
a Jézus Krisztus arcán ragyogó
világosság fényözönével,
hogy szűnjön a bűn sötétsége.

Mint földünk történelmének hajnalán,
az Úr ma is ott áll, sötétbe zárt 
emberszívek ajtaján’,
hogy szavára lángok gyúljanak,
válaszul az égi szóra, és
legyen ma is, itt is, és mindenütt 
emberarcokon felragyogó 
krisztusi világosság!

(Budapest, 2007. augusztus 24.)
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Jácinta nővér

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
kollégiumában találkoztam vele.
Arcáról keresztény kedvesség sugárzott.
Első megnyilatkozása elárulta
hivatásbeli elkötelezettségét,
a más hitbeli meggyőződést vallók
iránti befogadó szeretetét,
és világos küldetéstudatát.

Jácinta nővér, verseskötetemet
olvasva csak azt sajnálta nagyon,
hogy m’ért nem vagyok katolikus. 
Bennem pedig félórás beszélgetés után
az fogalmazódott meg kimondatlanul: 
milyen kár, hogy ő nem adventista!
Mintha értette volna gondolatomat,
a menny felé mutatva mondta:
ott fenn találkozunk.

Szívből kívánom, hogy Isten országában
találkozzunk nagyon sok katolikus
és más vallású Jácinta nővérrel,  
lelki gondozóval és nevelővel,
akik felelősséget hordoznak
emberekért, kikért Krisztus meghalt.
Uram, Te irányítsd azok sorsát,
akik szeretnek téged e földön, 
hogy a Te országodban népedként
mindnyájan ott lehessünk.

(2007. augusztus 27.)  
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Gondolatfüzér

A gondolatokat nem ingyen adják,
meg kell fizetni azoknak az árát.
Éber szem és nyitott fül kapuján át
éred el a gondolatok kagylótárát,
hol könnyeid termelte igazgyöngyből
ékes fényű gondolatfűzért gyűjthetsz. 

Így lesz apró gyöngyszemekből értékes,
művészien színes gondolatszőttes,
Istentől kapott szép, ékes ajándék,
amely ezután már nem csak a tiéd,
hanem mindenkié, s határtalanul
gazdagíthatod vele a világot.

(Budapest, 2007. augusztus 31.)
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Isten háza: a menny kapuja
vagy a pokol tornáca?

„Örvendezek, mikor mondják nékem:
Menjünk el az Úr házába!”
És elindult hány gyanútlan idegen,
hogy megfáradt lelkének békét leljen
annál a népnél, amely magát
Isten választott népének tartja.

Hallja meg az ég és a föld: mikor
„ott álltak lábaink kapuidban!”
Azt hittük, ez itt a menny kapuja,
és a ház Istennek szent hajléka, 
és a kapun belül szent nép őrzi, 
szívében csordultig a menny békéjét.

Mint falra hányt borsó, hangzott az ige;
egyesek sóhajtoztak és nyögtek,
mások azt lesték, kit talál a szó,
ki az, aki nem e házba való?
S nem vették észre a betévedt idegent,
aki eltűnt csalódottan, észrevétlen.

A „mit cselekedjünk atyámfiai”
kérdés helyett jól irányzott nyilak
és kritikus megjegyzések röpködtek,
s a mérges gázzal megtelt levegőben
reménytelenül, kétségbeesetten,
fuldokolt a kegyes gyülekezet.

Csak egy láthatatlan, mennyei névsor
tartalmazza azoknak neveit,
akik ebbe a házba tévedtek
és megbotránkozva tovább mentek,
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hogy soha többé ne emlékezzenek
a napra, mikor ide beléptek.

Uram, meddig nem könyörülsz népeden?
Mikor hozol egy nagy forgószelet,
amely kisepri házadból a szemetet,
a büszkeséget, az értetlenséget,
a gyűlölséget, a primitívséget,
a gőgös önelégültséget?

Mikor lesz végre a te házad
–  mint mondottad: imádságnak háza,
hol az ide betérő idegent
körülveszi a vendégfogadók
képmutatás nélküli szeretete,
és a menny kiáradó békessége?

Urunk, könyörülj a Te népeden,
hozz megújulást életünkben,
ne törölj ki bennünket könyvedből,
áraszd reánk orcád világosságát,
mert megmaradásunk biztos záloga
egyedül a Te kezedben van!

És add Urunk, hogy a Te házad
ne legyen soha a pokol tornáca!

(Óperencia, 2007. szeptember 1.)
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Itt az ősz
 
Megjöttek az emberek,
derék őszi legények,
négyen vannak, s négyfele
lógatják a fejüket.

Azon folyik a vita,
melyik legyen az ura
a jövendő napoknak,
heteknek, hónapoknak.

Szeptember még tartogat
vénasszonyos napokat,
benne sütkérezhetnek
öregek és gyerekek.

Október türelmetlen,
már hozná a hideget,
ezért nagy az értéke
minden napfényes percnek.

November már nem tréfál
hideg széllel furulyál
eső és hó sem ritka,
ez az őszi taktika.

December nagyon komoly,
nyomában a ködgomoly
hátán a hótakaró,
így süvölt takarodót.

(Budapest, 2007. szeptember 5.)
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Ima a gyülekezet fiatal
zenészeiért

Urunk!
Beleremeg 
a kezünk és szívünk,
mert oly nagy ajándékot 
adtál nekünk,
melyre vigyázni, 
félünk, 
mi magunktól 
kellőképpen nem tudunk.

Ezért Téged kérünk, 
a talentumok nagy osztóját,
aki gyermekinket, 
a Te gyermekidet
tehetséggel ruháztad fel,
őrizd őket féltő szeretettel, 
vigyázz reájuk,
hogy megmaradjanak 
alázatos, gyermeki lelkületű,
hithű szolgáidként, 
akik által az embereket, 
a dallamok szárnyán 
a mennybe emeled. 

Gyermekinkként vesszük őket körül, 
mert itt cseperedtek közöttünk,
miközben a művészetben
és más tudományokban
észrevétlenül óriásokká nőnek.
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Add, hogy megmaradjanak 
néped között gyermekeknek
akkor is, ha számunkra 
elérhetetlen magasságokba nőve,
fényes csillagok pályáján járnak;
a magasban el ne szédüljenek,
a mélységben el ne csüggedjenek.

Add, hogy a népeddel összekötő
szálat mindig és mindannyian
féltve vigyázzuk, 
nehogy a  távolság, véletlen bántás
vagy gyarlóságból ejtett seb miatt
valamikor megsérüljön. 
Bárhol szólaltatják meg
a muzsika nyelvét,
jusson az el ide  hozzánk,
az éter hullámain,
és váljon szívünkben hallhatóvá.

Engedd érezniük, hogy 
a gyülekezet imája és szeretete
mindenütt velük van! 

Urunk, reméljük, hogy egykor
a mennyei zenekarokban
nemcsak hallgathatjuk őket,
hanem velük együtt mi is
dicsőíthetünk Téged,
Tőled kapott hangszereinken.

(Budapest, 2007. szeptember 17.)
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Tanítványi hűség

Néhány órája még mellüket verték,
bizonygatva  mindnyájuk hűségét,
de ami történt, maguk sem hitték,
az eseményeket sem értették.

Amit magukról el sem képzeltek:
átmentek másik gyülekezetbe,
mert csalódtak a Vezetőjükben,
akitől mindnyájan mást reméltek.

A magát legerősebbnek tartó,
beült a Mestert gyalázók közé,
s mire feleszmélt, már arra döbbent
ajka átkot szólt a csőcselékkel.
 
A botránkozás akkor kezdődik,
amikor szívedben helyet foglal
bármely hiábavaló gondolat,
mely az Úr szavát kétségbe vonja.

Ezután már nem vagy magad ura,
valaki más sugallata ural,
aki észrevétlen irányítja
minden szavadat és járásodat.

„Aki áll, vigyázzon, el ne essen”,
ne engedj soha a kísértőnek.
Aki szüntelen Krisztusra figyel,
nem eshet az ellenség kezébe. 

(Budapest, 2007. szeptember 17.)
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Küldetésben

„Embernek fia!
szólj néped fiaihoz!”
(Ez 33:2).

Ha szót hallasz számból,
nincs más választásod,
mint elfogadni
megbízatásod.

Ez a hírnök sorsa,
hogy hűséggel szólja
amit rábízott
a népek Ura.

Légy küldött, vagy címzett,
nincs más választásod,
mint teljesítni
szent küldetésed.

(Budapest, 2007. szeptember 17.)
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Isten jobban tudja

(…mert jól tudja a ti Atyátok,
mire van szükségetek, mielőtt
kérnétek tőle” (Mt 6:8).

Miért nem lehet minden a miénk,
amit szeretnénk?
Miért kell lemondanunk olyanról,
aminek örülnénk?
Miért vonja el tőlünk Isten azt,
amit jónak látunk?
Miért nem valósul meg mindenkor
a legszebb álmunk?

Nem mindennek vennénk hasznát 
abból,
amit ma szeretnénk.
Nem mindentől lennénk boldogok,
aminek ma örülnénk.
Isten jobban tudja, mi a rossz abban,
amit ma jónak látunk.
Ezért nem engedi hogy megvalósuljon
a legszebbnek hitt álmunk.

(Budapest, 2007. szeptember 17.)



249

Tartalomjegyzék

Előszó 5
Többet kaptam 10

Egyház a világban 11
Lux lucet in tenebris 13
Az egyház a világban 16
Pünkösd a láthatáron 18
Hirdesd a reménység üzenetét! 20
Ha a trombita bizonytalan hangon szól 23
Még vajmi kevés idő 26
Páskulyné Kovács Erzsébethez 28
Akikkel a csillagok harcoltak 30

Szolgálat 33
Mikor hagyod abba? 35
Ismét a Merényi kórházban 37
Uram, küldj egy szamarat! 38
Van, aki nem hagy el 40
Mitől lelkész a lelkész? 41
Mitől lelkészfeleség a lelkész felesége? 43
Az Úr szolgálatában mindenütt 45
Oldd le a te sarúidat! 47
Szolgálat az utolsó helyen 49
Illés lábnyomában 51
Munkád nem hiábavaló 54
Elapadhatatlan forrás 55
Az Úré legyen a dicsőség 56
A néma ebek ugatása 57
Esti beszélgetés önmagammal 59
Ma felülről láttam a hegyeket 61
Meddig tart a végkimerülés? 62
Evangélista Magyarországon 63

A bűn 65
Az első hazug szó 67
Hazugságvizsgáló „gép” 70



250

A bűn örvényének peremén 71
Betör a világ a gyülekezetbe 72
A bűn ravasz filozófiája 75
Munkatársak 76
A bűn takargatása kétszeres veszteség 77
Érzékcsalódás 79
Sátánnal ne egyezkedj! 81
Ne félj az ok nélküli átoktól! 82
Átvilágítás újból napirenden 84
Hogyan tesz Isten igazzá? 86
Együtt a mennyben, már itt e földön 89

Idők jelei 91
Mi Jézust várjuk, nem a jeleket 93
„Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozza-
tok!” 95
Hálaadó istentisztelet a mennyben 97
Nem tudjuk, mit is szeretnénk 98
Évfordulón 100
A globális békét várom 103
Föld körüli úton a Nappal 106
Kozmetikázó történelemírás 109

Hitharc – Növekedés 113
Ha újra kezdhetném az életemet 115
Öröm 119
Az én bérlakásom 121
A küzdő egyház még nem tökéletes 123
Emlékezés és Felejtés 125
Szőlőből is lehet bort csinálni 127
Névtelen katonák 130
Szavatosság 131
Van, akire mindig számíthatsz 133
Nem a víz – a vér tisztít meg 134
Napi leltárkészítés 135
Csak Krisztust utánozzuk! 137
A tükör előtt 139
A győzedelmes élet titka 142



251

Aprókák  145
Apróka és a nagy róka 147
Bizonyítvány 147
Titkolódzók 148
A nagy titok 148
Rossz helyzetfelismerés 149
Eltájolódás 149
Szép álom 150
Béke 150
Kezes bárány 151
Megbocsátásról 151
Vallomás 152
A gyertya 153
A pásztor és a béres 154
Kufár és pap 154
A lelkiismeret 155
Az ördög veszélyes vitapartner 155
Pap és politikus 156
A titok burka 156
Bizalom 157
A bűn ABC-je 157
Barátság 158
Kommunikáció 158
A tettek emberei 159
A képmutató 159
Aranyszív 160
Az első csepp vér 160
Aforizmák 161

Így élünk mi 163
Egy röpke kaland 165
Reggeli és esti panoráma 168
Ilonka születésnapján 170
A megbocsátás 171
Gyógyír 172
Lantos bácsi tapasztalata 173
Kinek könnyebb? 176



252

Keresztény életfilozófia 178
Gyermekbemutatásra 179
A főpapi ima 180
Évszakok 183
Mindenben megelőzött minket 184
Jó várni és megadással lenni 185
Maradjatok Jeruzsálemben 187
Botránkoztató és Botránkozó 189
Megharagudtak a pogányok 190
Alig hihető hír mindenkinek 193
Várjuk a megígért áldást 195
Kész van-e a cserelakásod? 196
Hibáink ellenére szeret 199
Keresztény nyelvtanfolyam indul 200
Szövetségrendszerek toboroznak 203
Ne légy fukar az elismeréssel! 205
Megbánás és megbocsátás 207
„Ha meglátsz engem” 208
Egy város mindennapja 210
Gondolataink tolmácsa 213
Elmaradt utazás 214
Mától összetartoztok 217
Igeszolgálat előtt 219
Ne keresd a magad igazát! 220
A jó pap is tanulatlan hal meg 221
Ő tudja életem éveinek számát 223
Maradj velem! 225
Pápai bácsi és a magnetofon 226
Az úton csak előre haladj! 227
Szálláscsere 228
Vár a gyermek szombatiskola 229
Tárlatvezetésen 230
Ez a tudat elég nekem 231
Az Úr szava a garancia 232
Amikor már csak a pillanat a miénk 234
Merengés a múlton 236
Ne aggódj 238



253

Legyen világosság 239
Jácinta nővér 241
Gondolatfüzér 242
Isten háza: a menny kapuja 243
Itt az ősz 245
Ima a gyülekezet fiatal 246
Tanítványi hűség 249
Küldetésben 249
Isten jobban tudja 250
Tartalomjegyzék 251


