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Kedves Olvasók! 

 

 
Nagy örömmel adom közre ezeket a kis írásokat, 

melyek úgy születtek, hogy a bennem és velem történt 
hétköznapi csodákat levelek formájában osztottam meg 
kedves lelki testvéreimmel.  

Így tettem maradandóvá e kis történeteket a magam 
számára, bizakodva, hogy mások is kedvet kapnak arra, 
hogy megtalálják a lelkük mélyén állandóan jelenlévő isteni 

mosolyt. 
 
Szívből kívánok sok örömet, derűt, áldást e levelek 
olvasásához csak úgy, mint életük csodaként való 
megéléséhez. 
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Lélek-napfény 
 

Egy benső napsugárral szeretnélek megajándékozni benneteket ezen a 
kívül is napfényes napon. 
Hetek óta él a házunk alatt a régi gyógyszertár „fedele” alatt egy 
hajléktalan ember. Ócska, szedett-vedett párnákkal, takarókkal 
ágyazott meg a csupasz betonon, és éjjel-nappal, hidegben, esőben itt 
van. Akárhányszor lenézek a meleg, szép lakásunk ablakán, nem tudom 
nem látni őt. 
Egy ismerősöm azt mondta, ő nem tudja sajnálni az ilyen embereket, 
hiszen vannak helyek, ahol el tudják látni őket. Biztosan neki is igaza 
van, de én a lelkem mélyén olyan szomorúságot éreztem a sorsán, 
hogy egyik este elborítottak a szívfájdalom könnyei. Ekkor határoztam 
el, hogy valahogy egy segítő lépést teszek felé. De aztán teltek a napok, 
és nem tudtam mégsem mozdulni. 
Pár napja a Mária Rádióban bemondták, hogy aki huzamosan utcán 
fekvő embert lát, az telefonálhat egy bizonyos számra, mert a Máltai 
Szeretetszolgálat megnyitotta a nappali és éjszakai melegedőit is. Azt 
nem tehettem meg, hogy a tudta nélkül bárkinek is szólok, hiszen nem 
léphetem át az ő szabadság-körét. Én sem venném jól, ha valaki 
idejönne és kérné, hogy menjünk el máshová lakni. 
Viszont a felé lépés tovább érlelődött bennem, és ma végre főztem egy 
nagy üveg teát, mellé tettem egy kis gyümölcsöt, és egy kartont, amire 
szépen ráírtam: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a 
földön a jóakaratú embereknek. 
Jézus áldását kérve lementem, odamentem hozzá, és megkérdeztem, 
hogy elfogad-e egy kis apróságot. S odanyújtottam a csomagot. „Hát, 
megtisztel vele. –mondta rám nézve. „Tudok segíteni abban, hogy 
fedél alá, menedékbe kerüljön? –kérdeztem tőle. Nagyon udvariasan, 
halkan válaszolt: „Köszönöm, nagyon kedves öntől. Már folyamatban 
van. Nem volt egyszerű elintézni, de jövő hét végére be tudok menni. 
De nagyon köszönöm, nagyon kedves magától.”  
S ahogy rám nézett, sugárzó mosoly volt az arcán, és éreztem, hogy 
belőlem ugyanez a sugárzó mosoly árad felé, és ahogy a kettő 



 

találkozott, egyetlen szeretet-sugár ölelt körül minket kívül, belül. S azt 
éreztem, hogy ő a Testvérem, s ő is érzi, hogy a testvére vagyok, és 
nem két külön ember vagyunk, hanem EGYEK vagyunk valami 
elmondhatatlan boldogságban. Nem volt érdekes, hogy ki segít a 
másiknak, egyetlen szerető segítség volt az összetalálkozó mosolyunk.  
„Isten áldja” –mondtam, miután hosszan néztünk egymásra ebben a 
természetfölötti boldogságban. 
A testem repült, a lábaim mintha szárnyak lettek volna. Ez a 
mennyország. Ebben biztos voltam. 
Jézussal találkozni a rászoruló emberben – ennél nagyobb Isten-
élmény nincsen itt a Földön, azt hiszem. 
 
Áldott, Mennyországgal átszőtt napokat kívánok nektek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

A fotel 
 
Talán sikerül egy kis vidámságot, melegséget belecsempészni ebbe a 
szomorkás hónapba az alábbi képekkel. 
Száguld az idő, már nyolc hónapja lesz, hogy Húsvétkor megérkezett az 
új bútorunk. Egy fotel is!  
Talán ha ötször ültem bele a fotelbe pár percre a nyolc hónap alatt, 
viszont a Barika nagyon, nagyon jól érzi magát benne éjjel-nappal. 
Emese, a lányom egyszer meg is jegyezte: „A Barika kapott egy 40 ezer 
Ft-os fotelt.” Hát, igen.. 
De ő nem akárki: Akárhányszor ránézek, nagy melegség önti el a 
szívemet. Olykor kiveszem, hogy megszeretgessem, magamhoz ölelem. 
Mintha Jézus Lelke lenne rajta, mintha az Isten Báránya költözött volna 
hozzám. Nélküle a fotel mit sem érne. S ez bizony az Ő helye! 
Amikor Jézus meglátogat, akár egy-egy látogató, beszélgető testvér 
alakjában, akár a hetedikes kisfiúban, aki angol korrepetálásra jön, 
mindig kiveszem a Báránykát, és a vendégnek kínálom a helyet. Így 
egyfolytában Jézus ül itt benne: hol rászoruló módon valakiben, hol 
segítő, vigasztaló módon a Báránykában. 
Bár vidámságnak szántam ezt a kis küldeményt, most mégis elszorul a 
torkom, mert az Isten Báránya ártatlanul halt meg értem, és ezt a 
szeretetet én soha, soha nem fogom tudni sem meghálálni, sem 
viszonozni Neki. De talán egy aprósággal mégis: Ha mindazokat az 
embereket, akiket ide küld, a fotelbe ültetve a szívem szeretetével is 
körbeveszem, éppen úgy, mint a Báránykát.. 
 
Áldjon meg Benneteket az Isten Báránya minden napon! 
 
 
 
 
 
 

 



 

Szent Miklós ajándéka 
 
Biztosan Ti is szerettek ajándékot adni, de kapni is. Kiváltképpen, ha az 
ajándékozó egy Égben lakó szent! 
Bár már én sem vagyok gyerek, de úgy gondoltam, hogy egy 
Istengyermek miért ne kérhetne ajándékot Szent Miklóstól. 
Így hát tegnap este elalvás előtt arra kértem Őt, hogy ne a csizmámba, 
hanem a lelkembe tegyen egy ajándékot. Arra kértem, hogy adjon egy 
olyan álmot, amit ébrenlétben a szeretet megélésében tudok 
hasznosítani. 
Érdekes dolog történt, mert az álmot megkaptam, de nem volt éppen 
jó álom. Nyomasztó érzéssel is ébredtem. De arra gondoltam, hogy ha 
én Szent Miklóst kértem, akkor Ő csakis értékes ajándékot adhat. 
Álmomban egy templomban voltam, és egy hölgy közeledett felém. 
Amikor odaért hozzám, mélyről feltört belőlem a sírás, s azt mondtam 
neki: „Ugyanolyan, mint az Anyukám”! S nagyon átéltem, mennyire 
hiányzik az édesanyám. 
Az álom-kavarta érzések reggel kellemetlenül hullámzottak a 
tudatomban, de összeszedtem az erőimet, és elmentem a kis oviba, 
hiszen ma volt a Télapó-várás a gyerekekkel. 
Ahogy ültek a szőnyegen, és együtt zenéltünk, az egyik pici lány, Lilike, 
annyira különösen mosolygott, és éreztem, hogy valami 
ellenállhatatlan érzés felé húz. Amikor később öltöztettem őt az 
udvarra menetel előtt, az ölembe vettem, és akkor régóta nem érzett 
szeretet öntött el, amivel a testemhez húztam őt, a karjaimba zártam, 
és puszilgattam a fejecskéjét. Olyan puha, pici édes baba volt, aki 
hozzám bújt! 
Később itthon gondolkodtam, hogy mi összefüggés lehet az álom és e 
történés között. Hiszen az álomban én voltam az édesanyát hiányoló, a 
valóságban meg én öleltem egy csöpp babát, aki ráadásul nem is tűnt 
szomorúnak, hanem nagyon is mosolygósnak. 
A kulcs talán abban van, amit Marika, az óvónő mondott róla, hogy az 
anyuka egyedül neveli a két kicsi gyereket, mert az édesapa egy távoli 
országba elment tőlük, és nem könnyű az életük. Így hát megértettem, 



 

hogy ez a lányka talán mégis hiányolhatja az édesanyja idejét, 
hozzábújó szeretetét. S ezt most – ha egy pillanatra is – de 
megkaphatta, megadhattam neki pár percre. 
 
Szent Miklós a szegények, a gyerekek nagy segítője volt, és ez volt a 
Tőle kapott ajándék, hogy én is részese lehettem az Ő gyermekek iránti 
segítő szeretetének. 
Ezzel az én vágyam is teljesült, mert egy idő óta valami 
megmagyarázhatatlan anyai vágy ébredt bennem. Az én lányom 20 
éves, és annyira vágytam újra egy kicsi gyereket melengetni. Hiszen, ha 
az emberben szeretet van, abból a gyermekek sem maradhatnak ki. 
 
Kívánom Nektek, hogy Szent Miklós ajándékozzon meg Benneteket is 
az ő megsegítő, megvidámító, örömös szeretetével! 
 
Áldott Szent Miklós napot, ünnepet kívánok! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Ilyen volt a Szentesténk 
 
Már a múlt héten megvettük a fenyőfát Emesével, és az árus meg is 
faragta a törzsét alul. 
Így hát nyugalommal vártuk a december 24-ét, és hoztuk be délelőtt az 
erkélyről a fát, hogy beleállítsuk a talpba. Igen ám, de még így 
megfaragva sem fért bele. Az elmúlt években hozzá kellett szoknunk, 
hogy férfi segítség nélkül is boldoguljunk, így hát nem estünk 
túlságosan kétségbe, hoztuk a vékony pengéjű kis kést a konyhából, 
ami elég élesnek tűnt, és elkezdtük a nagy munkát. Az ég összes 
angyalát mozgósítottuk, még Zoltánt is kértük, hogy segítsen, de 
valahogy most mintha ő sem mozdult volna, és mi egyre jobban 
elfáradtunk. Most tapasztaltam meg először, hogy a fenyőfa, ha nem is 
éppen kőkemény fa, de puhának egy cseppet sem mondható. Legalább 
annak örültünk, hogy most csend volt a szomszédban. Hogy őszinte 
legyek, mióta csak ideköltöztünk, nagyon sokat szenvedtünk a család 
rettenetes bánásmódjától, amit egymás között folytattak. Különösen a 
fiuk, a már felnőtt Krisztián tanúsított sokszor olyan beszédet és 
viselkedést, ami meghazudtolta a nevének a szépségét. 
Már éppen azon gondolkodtunk Emesével, hogy egy rendkívüli, egyedi 
szentestét tartunk egy sarokba állított, fel nem díszített fenyővel, 
amikor a szomszédból „felcsendült” Krisztián hangja. „Ez az! –
gondoltam. Áthívjuk Krisztiánt hozzánk, és megkérjük, hogy faragja 
bele a fát a talpba.” Emese kicsit tiltakozott, aztán belátta, hogy most 
az egyszer nem boldogulunk magunk. Senki más nem volt, akit meg 
lehetett volna kérni, így hát átcsöngettem hozzájuk. Krisztián rendkívül 
szívélyes és segítőkész volt, azonnal vette a kis baltáját, és máris átjött. 
„Ezzel a kis késsel próbálkoztak?” –kérdezte, meglátva a szőnyegen a 
remekül kiválasztott faragó eszközünket. Egyáltalán nem volt megvető 
vagy lenéző a mosolya. 
Hát igen, két nő együtt csodákra képes, ami az ötleteket illeti... 
Alig telt el öt perc, néhány „csapással” megoldotta szorult 
helyzetünket, és bele tudtuk állítani a fát a tartóba. 
Később, ahogy boldogan néztem a délceg fenyőt, elgondolkodtam. 



 

„Látod –mondtam Emesének – milyen hétköznapi, gyakorlati és kézzel 
fogható módon mutatta meg nekünk Jézus, hogy mit is ünnepelünk 
ma. Amikor az ember jó szándékkal megtesz mindent, és eljut a 
határaihoz, akkor belép Ő, és megteszi helyettünk azt, amire mi már 
nem vagyunk képesek a gyengeségünk, gyarlóságunk folytán, bár 
szeretnénk megtenni. EZ A MEGVÁLTÁS! Amikor már nem tudunk 
tovább jutni, akkor Ő mindig küld segítséget, vagy a Földről, vagy az 
Égből. Akkor félretehetjük az erőfeszítésünket és a kis pengéjű étkező 
késünket, és szelíden, mosolyogva az Ő eszközével megajándékoz a 
megoldással.  
Az emberiség ilyen, határaihoz elérkezett állapotában jött el Jézus a 
Földre.” 
 
Ezzel a kis történettel együtt azt szeretném üzenni Nektek, hogy nem 
lehet olyan, hogy az Isten hagyna minket beszorulva egy helyzetbe. De 
ehhez kérni kell a segítséget!  
Az a bátorítás is a szívemben van, hogy jobban merjük ezen túl 
kicsalogatni egymásból a JÓT! Nem az emberi jót, mert az gyarló és 
szennyezett, hanem az ISTENI JÓT!  
Mert mindannyiunkban benne van a lelkünk mélyén, csak szinte 
minden emberben nagyon sok akadálynak kell megsemmisülnie ahhoz, 
hogy a lélek mélyén a magjában lévő jó a felszínre tudjon kerülni. Ezért 
is olyan fontos az, hogy imádkozzunk egymásért! 
Végül az a gondolat jutott eszembe, amit sok évvel ezelőtt Feri bácsi 
tanított nekünk, s amit a Hang-ban Jézus is mond: 
„Az a szeretet boldogít, amit valaki magában hord, és nem az, amit 
kap. Ez itt a mennyek országában nyilvánvaló. A földön viszont, ahol 
hiányosságok vannak, ott helyénvaló a segítségkérés, de elsősorban ott 
sem annak érdekében, aki kér, hanem annak érdekében, akit kérnek. Ő 
az, aki ezáltal ki tudja mutatni szeretetét. Ezért a segítségkérésnél, 
közbenjárásnál elsősorban azok járnak jól, akiket kértek, és csak 
másodsorban azok, akik kérik. Igen, mert így adtok számukra olyan 
lehetőséget, amelyben számotokra is felismerhető módon tudják 
kimutatni a bennük lévő, az őket boldogító szeretetüket. 



 

 
Így hát arra is jó szívvel és örömmel gondolok, hogy Krisztián is 
megajándékozott lett egy olyan talentummal (lehetőséggel), ami – 
remélem – értékes valutát fog jelenteni számára az örökkévalóságban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Összetört székek, felborult asztalok 
 
Egyik reggel, még félálomban egy mese kerekedett ki a lelkemben, 
tudatomban. 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy házigazda. Nagyon szép 
lakása volt, gondosan rendezte be olyan bútorokkal, melyek az 
otthonosság érzésével ajándékozták meg az őt meglátogatókat. 
Szívélyes ember lévén, egyik nap vendégül akarta látni egyik kedves 
barátját, így hát meghívta magához. A barátja nagy örömmel el is ment 
hozzá, hiszen már régen nem találkoztak. Amikor a barátja belépett az 
otthonába, nagyon megörült a házigazdának. De sajnálatos módon 
megfeledkezett arról, hogy tiszteletben tartsa és óvatosan bánjon a 
vendéglátója lakásának berendezésével, és felelőtlen mozdulatai 
nyomán felborultak a székek, asztalok, némelyik össze is tört. Egyiket-
másikat mintha még szándékosan is félrelökte, félretolta volna, mert 
útjában volt. Amikor észlelte a keletkezett rendetlenséget, először 
kicsit bánta, hogy így tett, azután arra gondolt, hogy hát mégis csak az 
a lényeg, hogy szereti a vendéglátó barátját, a lakása tárgyaira már 
nem is olyan fontos tekintettel lennie. A kettőjük jó kapcsolata a 
fontos! 
Elérkezett a vacsora ideje, és a vendéglátója így szólt hozzá: „Most 
következik az, amire tulajdonképpen meghívtalak. Behozom a pompás 
vacsorát, amit neked készítettem annak az örömére, hogy újra látjuk 
egymást. Az a vágyam, hogy együtt költsük el jó étvággyal, igyunk 
hozzá csodálatos bort, beszélgessünk és legyünk együtt nagy-nagy 
örömben, vigasságban, szeretetben egészen éjfélig. 
De mondd csak: Hogyan hozhatnám be a neked készített lakomát? 
Hová is tehetném az ételt, a bort és a sok ínyencséget, csemegét? Az 
asztal felborítva, a székek összetörve, nincs, amire még csak leülni is 
tudnánk. Sajnos, el kell, hogy bocsássalak a közös örömben 
elfogyasztott vacsora nélkül.” 
 
Ez a kis mese talán azért formálódott ki a szívemben, mert a 
közelmúltban fájón hallottam több embertől is egy furcsa véleményt: 



 

Nem az a lényeg, hogy betartsuk, megtartsuk az Isten gyönyörű 
erkölcsi törvényeit, hanem csak az, hogy Őt szeressük. A többi nem 
számít! 
Ha Jézusnak nem lett volna fontos, hogy betartsuk a szeretet 
parancsait, akkor nem mondta volna el a Máté 7; 21-27, Máté 19; 17-
19-et és a János 14; 21-et.         
De még kissé sántít is a mese hasonlata abban, hogy az Isten nem 
választható el úgy a parancsaitól, mint a házigazda az őt körülvevő 
tárgyaitól, bútoraitól. Ő AZONOS a parancsolataival. Nem szerethetjük 
Őt anélkül, hogy ne szeretnénk azokat is. 
Ha úgy gondoljuk, hogy nem fontos épen tartanunk, megbecsülnünk a 
mi szerető Barátunk, Vendéglátónk, Testvérünk, Édesatyánk 
parancsait, Igéjét, akkor életünk utolsó napján a mesebeli gazdához 
hasonlóan Tőle is ilyesmit fogunk hallani: „Neked készítettem végtelen 
szeretetemmel az örök élet, az örök boldogság elmondhatatlan 
lakomáját, amit együtt szerettem volna veled elkölteni és élvezni, de te 
lehetetlenné tetted ezt számomra. Annyira sajnálom, hogy nem 
vehetsz részt a lakomán!” 
 
Jézusban égett a vágy, hogy mennyei Atyja kívánságait – ha úgy tetszik, 
parancsait – teljesítse. Nem egy rögtönzött, spontán, saját elképzelésű, 
laza szeretetet mutatott be nekünk, hanem olyat, amelyik képes volt 
keresztre is menni azért, hogy ne essen csorba az Isten becsületén. 

 „A tízparancsolat nem Értem, hanem értetek van! Én, Jézus e 
nélkül sem estem volna bűnbe! Ti ezzel együtt is bűnbe estek, mert 
állandóan kimagyarázzátok, mert emberi normák szerint akartok élni! 
Káoszhoz igazodni nem lehet! Igazodni csak rendhez, igazsághoz, 
örökkévalósághoz lehet. Ennek a foglalata számotokra a tízparancsolat! 
De hogy törekvési irányotok ne rajtatok kívül legyen, ezért minden 
teremtményem lelkébe is beírtam ezt kitörölhetetlenül! Nem 
mondhatjátok, hogy nem olvastam azt, hogy nem szabad lopni, ölni, 
házasságot törni, mert ez a törvény bennetek is él! Aki képes a 
tízparancsolatot megcselekedni, arra már nem vonatkozik a törvény! 
Nem, mert ő maga válik azzá!  



 

Nekem, Jézusnak sem volt szükségem tizenötödik vagy 
ötszázadik parancsolatra. Működésem alatt bármit tettem, a 
tízparancsolattal egytől egyig igazolható.” (Jézus Hangja) 

 
Mi nagyon könnyen lemondunk arról az igazságról, hogy egyedül Jézus 
Igéjének, tanításának a befogadása, elfogadása és megtartása által 
lehetünk csak boldogok. Ne mondjunk le róla! 
 
Áldott, boldogságos lakomát, lakodalmat kívánok Nektek életetek 
végén, s addig is annak minél több fenséges előízét már itt a földön is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Hétköznapi csoda 
 
Egy „hétköznapi csodát” szeretnék veletek megosztani. Talán ezekben 
a gond-felhőktől terhes időkben egy apró lelki napsugarat adhat.  
Bár velünk, illetve főleg Emesével történt a napokban ez az esemény, 
de nem a szereplők személye a lényeg, hanem az a Szeretet, Aki nem 
csodát tesz, hanem Ő maga a csoda. 
 
Még óvodás korban lett barátnő a két kislány, Anna és Emese. Sok 
éven át olyanok voltak, mint két testvér. Emesét is gyakran hívták át 
magukhoz a kertes házba, és Anna is sokszor jött át hozzánk, neki pedig 
a lakótelepi lakás jelentett változatosságot. Mindig nagyon jól érezte 
magát nálunk, ahogy Emese is szeretett vendégeskedni náluk. Minden 
„titkukat” megosztották egymással, édesek voltak. 
 
Pár évvel ezelőtt valami megváltozott. Úgy tűnt, Anna túlságosan is 
világias utakat próbál járni, és régi kapcsolatait szinte teljesen 
leépítette, Emese hívására sem válaszolt. Szomorúan mondogatta 
nekem a lánykám: „Anna hűtlen lett, már nem a barátom.” 
Próbáltam vigasztalni: „Engedd el őt, most neki olyan 
megtapasztalásokra van szüksége, amik feltétlenül szükségesek ahhoz, 
hogy felismerje a valódi értékeket. Tartsd meg őt a szívedben, és 
meglátod, egy napon vissza fog térni.” 
 
Ezen a nyáron Anna jelentkezett, írt Emesének, hogy esetleg 
találkozhatnának. De húzódott a dolog, nem lehetett tudni, komolyan 
gondolja-e. Aztán ezen a héten hétfőn megbeszélték, hogy másnap, 
kedden Anna eljön hozzánk. 
 
Amikor megérkezett, sugárzó mosollyal megállt az előszoba közepén, 
és szinte kitört belőle: „Jaj, de jó itt! Már ahogy jöttem fel a 
lépcsőházban, az összes gyerekkori élményem visszaidéződött bennem 
Emesével.” És ragyogott az arca. 



 

Olyan, szinte megmagyarázhatatlan megrendülés vett erőt rajtam, alig 
tudtam visszafogni a könnyeimet. A „tékozló lány” visszatért! 
S boldog voltam, hogy Emesének is teljesült a kis szíve vágya. 
 
Egész estig együtt voltak itt, és miután Anna elment, Emese ezt 
mondta nekem: 
„Olyan jó volt együtt lenni Annával újra. Az egész gyerekkorunkat újra 
felelevenítettük, mindent megbeszéltünk. Féltem, hogy Anna nagyon 
megváltozott, hogy túl felszínes lett esetleg, de ugyanaz az Anna volt, 
mint kislány korában. S olyan érzés volt, mintha soha nem is szakadt 
volna meg a barátságunk!” 
 
Úgy éreztem, azt a kitüntetést kaptam a Jó Istentől, hogy egy parányit 
átélhettem abból a leírhatatlan örömből és boldogságból, amit Ő érez 
olyankor, amikor mi – tékozló fiai és leányai – visszatérünk Hozzá. 
 
S ez a kis esemény éppen augusztus 27-én történt, amikor is - bár nem 
kértem, de mégis (talán kissé önző módon) – a lelkem mélyén 
sóvárogtam arra, hogy Jézustól a névnapomon kaphassak valami kis 
meglepetést. Hát, ezt az ajándékot kaptam… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Szépen, jól, Istenül 
 
Egy nagyon régi, több mint 40 éves emléket szeretnék felidézni és 
megosztani veletek. Többnyire a szüleim elmondása nyomán írom le, 
hiszen alig 2-3 éves pöttöm lányka voltam, amikor egy alkalommal 
Bajáról utaztunk haza Kecskemétre autóbusszal: a nagymamám, 
anyukám és én. 
Az egyik megálló helyen a kalauznő elveszítette a türelmét: vagy egy 
utas miatt, vagy talán a busz ajtaja nem akart rendesen becsukódni. 
Mindenesetre egy cifra káromkodás hagyta el az ajkát, még bizonyos 
szent tartalmakat sem véve tekintetbe. 
No, végre valahára megérkeztünk a lépcsőházba a csomagokkal, 
fáradtan. A legfáradtabb én voltam, akinek semmit nem kellett 
cipelnie. Olyannyira, hogy amikor nagymamám és anyukám a 
bőrönddel, táskákkal elindultak felfelé a lifthez vezető 10-12 lépcsőn, 
akkor én nem mozdultam lent, hanem kértem, hogy vegyenek fel a 
karjukra. „De kislányom, tele vagyunk csomagokkal, gyere fel szépen a 
lábadon a liftig.” De én annyira fáradt, nyűgös voltam! A kérlelés 
mindkét részről eltartott még egy darabig, aztán láttam, hogy én itt 
már nem tudom érvényesíteni az akaratomat.  
Hát elkiáltottam magam: Pontosan ugyanaz a mondat szállt keresztül 
és visszhangozta be a lépcsőházat, melyet a kedves kalauznő szájából 
hallottam. Anyukám és nagymamám abban a pillanatban eldobták a 
csomagokat, és szaladtak le értem a lépcső aljához, hogy felvegyenek. 
Egy idős néni volt a lépcsőházban éppen ott, és elhűlve, 
megrökönyödve fordult anyukámhoz: „Mit mondott a kislány???” 
„Azt, sajnos, azt. Jól tetszett hallani.” Biztos vagyok benne, hogy 
szegény anyukám és nagymamám semminek nem örült volna jobban, 
mintha egy süllyesztő kinyílt volna alattunk, és mi mindhárman 
eltűnhetünk abban. 
 
Talán ez a régi, megmosolyogtató kis történet is szerepet játszik abban, 
hogy nagyon szenvedek, amikor csúnya szavakat hallok. Ilyenkor 
automatikusan elkezdem mondani magamban olasz nyelven az 



 

„Üdvözlégy, Mária”-t, amely tartalmilag is és formailag is megvéd, és 
lepattintja rólam a szavak által előidézett sötét hatást. Már kísérletek is 
bebizonyították, hogy milyen pusztító fizikai rezgést idéznek elő a 
szeretetlen szavak az energiamezőben. 
De engem már az is elszomorít, hogy normális, emberi, szép szavak 
helyett hétköznaposan is lelkileg lezser szavakat használunk sokszor. 
Egy ember, egy férfi miért „pasi”? Egy asszony, egy hölgy miért „csaj”? 
A beszélgetés, a társalgás miért „duma”? Bizony agyon lehet csapni a 
legszebb tartalmat is a nem kívánatos formával. Tudom, idegen 
nyelvekből is származnak bizonyos átvett kifejezések, de mindenki érzi 
– kell, hogy érezze – hogy ha valaki alap-nyelvezetként használ 
bizonyos slang szavakat, az lelki igénytelenségre vall. S ez fáj az 
Istennek. 
Azt is tudom, hogy olykor a rugalmas szeretet sugallja, hogy átvegyünk 
bizonyos fiatalos fordulatokat. De vigyázzunk a mértékkel! A 
fiataloknak sem akkor teszünk jót, ha átvesszük tőlük az üres szavak 
szokását, hanem ha a példánkkal azt sugalljuk, hogy az igényes szóbeli 
közléssel és a „modern” szavak csökkentésével az életünk nem hogy 
szegényebb lesz, hanem egyre gazdagabb. 
Abban meg végképp nem hiszek, hogy egy könyv, film, előadás stb. 
csak akkor lesz „eladható”, ha az meg van tűzdelve minden szemérmet 
nélkülöző szavakkal. 
 
Persze van egy még fontosabb terület: maga az egész életünk. Mert 
van igazság a mondásban: „Kutyaugatás nem hallatszik az égig.” 
Legalább is nem mindig. De tragédia az, ha valaki a szavaival imádja 
Istent, s az élete magatartásával pedig éppen ellenkezőleg. 
„Nem elégszem meg azzal, hogy bárki is csupán szavaival imádjon! 
Csak az az imádás igazi, amely mögött ott áll egy Nekem adott hiteles 
élet. Minden más imádás KÁROMLÁS!” (Jézus Hangja) 
 
Én szívből kívánom Nektek – magammal együtt – hogy próbáljunk 
örömet szerezni magunknak, egymásnak és Istennek a 
gondolatainkkal, szavainkkal és cselekedeteinkkel egyaránt. 



 

Azaz: éljünk és beszéljünk szépen, jól, Istenül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

A kismackó 
 
Múlt hónapban, ahogy egyik nap Emesével hazafelé jöttünk a 
vásárlásból, már a házunk mögötti járdán haladtunk, amikor 
észrevettük, hogy a járdaszegélytől kb. 20 centire az úttesten egy 
aranyos, bolyhos, sárga játék kismackó feküdt. Nem is volt olyan 
kimustrált – persze éppen új sem – és nagyon szomorú látványt 
nyújtott. Valaki kidobhatta. Néhány pillanatig meglepődve néztük, 
aztán lehajoltam, kicsit félrehúztam és óvatosan arcával felfelé 
fordítottam, hogy legalább az eget láthassa. Ennyit tehettem érte. 
Tudtam, hogy nem hozhatom haza, hiszen egyrészt nem az enyém, 
másrészt az alapos tisztítást, amit el kellett volna végezni rajta, ki sem 
bírta volna. A mosógépben menthetetlenül tönkrement volna. Így hát 
még egy kis ideig gyengéden és mély szeretettel néztem a kis testét, 
arcát, és feljöttünk  a lakásba. Az este folyamán nem tudtam megállni, 
hogy néha ki ne nézzek a konyha ablakon, hogy ott fekszik-e még 
szemben. Láttam, hogy egy férfi is megállt mellette, és nézegette, de 
aztán továbbment. „Ha holnap is ott lesz, akkor felhozzuk.” –mondta 
Emese. De nem hogy másnap, hanem már aznap késő este sem volt 
ott. Talán egy gyerek megtalálta, vagy... mi lett a sorsa, ki tudja? 
 
Ez a kis történet akár szomorú is lehetne, ha nem volna gyönyörű 
tanulsága. 
Elgondolkodtam, hogy az életemben hogyan is tudok az embereken 
úgy segíteni, hogy az a leginkább javukra legyen? 
Hányszor érzünk késztetést, hogy a másik ember „segítségére sietve” 
egyben a birtokunkba is vegyük őt. Segítés címén el akarjuk takarni 
még magunk előtt is az őt birtoklás szándékát és vágyát. Lehet, hogy 
velünk is előfordult már ez. Nagyon hasznos lehet, ha ezt tudatosítjuk. 
Sok ember még a birtoklással sem éri be, hanem a saját képére akarja 
formálni a másikat. Majd én megtisztítom, megjavítom, és akkor 
minden jó lesz!  
Arra a következtetésre jutottam, hogy a legszebb, legtöbb, 
legönzetlenebb, ezért legigazabb segítség az, ha a rászorult embert 



 

arra segítem, hogy megláthassa az Eget. Ha olyan helyzetbe, pozícióba 
próbálom segíteni, amiben saját maga, a szabad döntése alapján 
odafordulhat a Megváltója felé. Nem felém, hanem Az felé, Aki minden 
bajnak, sebnek orvosa. Így tett az irgalmas szamaritánus is. Nem vette 
birtokba a vérző embert, hanem hozzásegítette a gyógyulása 
lehetőségéhez. 
Nem könnyű hozzászoktatnunk magunkat ahhoz a gondolathoz, hogy 
mi soha nem lehetünk a másik ember Megváltója.  
„Ember emberért éljen úgy, ahogy a szeretet ezt kívánja. Úgy, és ne 
jobban.” –mondja Jézus Hangja. 
 
Így hát, bár kicsit sajnáltam az ott hagyott kismackót, de a döntés 
szívbékét adott, hogy nem vettem el őt senkitől, s hogy a mosógépben 
sem ment tönkre véglegesen az elárvult kis teste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

A hegedű 
 
Nehéz szavakkal leírni, ami tegnap történt, de mégis szeretném 
Veletek megosztani ezt a hatalmas örömöt. 
Nyáron el kellett adnom a hegedűmet, hogy tovább tudjunk élni 
anyagilag, és ez nem volt nagyon könnyű. Rettentően üres volt a lakás 
is a hangszer nélkül, meg talán kicsit az életem is. De elég hamar el 
tudtam engedni és megbarátkozni az új helyzet gondolatával. 
Ráláttam, hogy a hegedülés már betöltötte a szerepét. 
Tegnap telefonon felhívott egy drága lelki testvérem, és mondta, hogy 
átutalt nekem ötszázezer ft-ot ajándékba, hogy keressek magamnak 
hangszert. Le kellett ülnöm. 
Hiszen én már teljesen lemondtam róla. Zavarban voltam és 
tanácstalanul fordultam Jézushoz. „Szeretném, ha hegedülnél.” –
hallottam a szívemből. Egy kicsit elkezdtem Vele vitatkozni. „Dehát.. én 
már nem is gondoltam... talán nem is igazán kívánom...” „Annyi 
mindent feláldoztál és Nekem adtál, engedd, hogy mindent visszaadjak 
neked.” Egyre melegebb és melegebb érzések sodortak magukkal, míg 
végül fél óra múlva már az első emeleti szomszédainknál csöngettem 
be, hogy nincs-e véletlenül eladó hangszerük. Tudtam, hogy a férfi 
szenvedélyes hegedű-gyűjtő, de ezek több milliót érő darabok voltak, 
köztük egy olyan olasz hegedű, melynek felbecsülhetetlen az ára. Azért 
mégis lementem. Hátha...  
S ott volt A HEGEDŰ! Rögtön kiválasztottam a három hangszer közül, 
amit elém tett. Gyönyörű hangú, magyar mesterhegedű. Haza is 
hozhattam rögtön, hogy ismerkedjek vele. Nézegettem sokáig, nem 
tudtam betelni a csodával, amit jelképezett. S csak kétszázezerbe 
került, hármat félre is tudok tenni, mivel ezt nem engedték visszaadni. 
A törései szépen meg vannak javítva, nem aggódom miattuk, alig 
látszanak, s így még kedvesebb is nekem. Olyan, mint az életem: 
repedések vannak rajta, de ez nem érinti a boldogságom lényegét. 
Szívből kívánom mindannyiótoknak a tapasztalatot, hogy nincs az a 
szeretetáldozat a földön, ami ne százszorozná meg Jézus felénk áradó 
szeretetét. 



 

Lesz-e még? 
 
Tegnap este egy különös vágy kerített hatalmába: Májusi virágot, kerti 
virágot szeretnék látni, érezni! 
Rögtön a gép elé ültem, és már sorjáztak is elém a szebbnél szebb 
internetes képek. Olyan szomjas lélekkel, olyan éhesen tapadt a 
szemem a tavaszi virágszirmokra, mintha meg akarnám enni őket. 
Azonnal elhatároztam, hogy a mai első utam a piacra fog vezetni. De 
miért is vennék magamnak virágot? Jaj, de jó – jutott eszembe – 
Emesének úgyis születésnapja lesz 25-én, megveszem neki. Ő is nagyon 
szereti a virágot. 
Hiába, minden szentnek maga felé hajlik a keze – szokták mondani.  
Szent ugyan nem vagyok, de azért a kezem nagyon is képes magam 
felé (is) hajlani.  
Ma délelőtt minden összejött, hogy ne jussak el a piacra. Elindultam, 
de felhőszakadás kapott el, s nem volt nálam ernyő. Épp hogy 
hazafutottam előle. Jó darabig csak dörgött, dörgött a sötét ég. Nem 
okos dolog most nekiindulni... 
Aztán, már fél 12-kor, hirtelen úgy éreztem, lesz ami lesz, veszem az 
ernyőt és megyek. Az őstermelő részen ijedten néztem körül: már üres 
minden? Sehol nem láttam virágot. De egyszerre a legtávolabbi részen 
egy néni éppen lehajolva pakolta össze a megmaradt virágait. 
Szaladtam hozzá: „Jaj, ne tessék még elpakolni! A lányomnak 
születésnapja lesz, és virágot szeretnék venni, sokat, sokat, ezt itt 
mind!” És végigmutattam a hosszú beton asztalon, ahol még rengeteg 
pünkösdi rózsa tündökölt a rózsaszín minden árnyalatában. Olyan szép 
volt, hogy szinte elállt a lélegzetem. Aztán eszembe jutott, hogy a 
pénztárcámban csak háromezer forint lapul. Így hát módosítottam a 
limitet, és kértem a nénit, hogy ezt az összeget tegye virággá. Nahát, 
így is sokkal több adatott, mintsem gondoltam volna. A hatalmas rózsa 
csokrok mellé még búzavirágot és bájos kicsiny szegfűket is illesztett. 
Nagyon hálás voltam. 
A karomra vettem a virágokat és repülve a boldogságtól jöttem haza. 
Az utcán néztem a szembejövőket, és elégedetten állapítottam meg, 



 

hogy mindenki vetett legalább egy futó pillantást a csokromra. A 
lámpánál egy néni nem is állta meg, hogy ne mondja: „Jaj, de gyönyörű 
csokor!” Én, mint egy boldog, fecsegő gyerek fordultam oda hozzá: 
„Ugye, milyen szép? S milyen illata van! A lányomnak lesz 
születésnapja, neki vettem.” S már tartottam is az arcához közel a 
csokrot, hogy megszagolhassa. 
Itthon Emese kinyitotta az előszoba ajtót. Betuszkoltam magam az 
ajándékommal. BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! Amikor nagy nehezen 
felfedezett a virágok mögött, nem tudta, sírjon, vagy nevessen. De 
láthatóan nagyon örült. „Ej – mondta – te lovagiasabb vagy, mint 
Péter. Tőle egyetlen szál virágot sem kaptam még nőnapra sem.” 
A délután folyamán minduntalan felálltam, és megsimogattam az 
összes virágot, s az orromat mélyen belefúrtam a rózsák labdájába és a 
mini szegfű puha selymébe. 
De később a lelkiismeretem piszkálni kezdett, hogy milyen pazarló 
voltam. Hiszen már vettem neki egy Jézus-könyvet és egy üveg 
szamóca szörpöt is. A nagy tábla csokiról ne is beszéljünk... „Úgysem 
megyünk nyaralni..” „Majd a névnapjára nem kap semmit..” „Majd egy 
kicsit kevesebbet eszek, és behozom ezt a kiadást..” Válogathattam a 
jobbnál jobb ötletek között. 
Később egyszer csak ezeket a gondolatokat egészen mások váltották 
fel. 
Eszembe jutott az az édesanya, akinek meghalt a kislánya, és így 
nyilatkozott: A karácsony, és a többi ünnep nem az ajándékról szól. Hát 
én azt mondom, szóljon egy kicsit arról is! Anyukák, vegyétek meg 
olykor azt, amitől csillog a gyermeketek szeme. Addig, amíg lehet. 
 
A halálnak az a szele, ami végigsöpört a mi családunkban is az elmúlt 
időben, nem engedi feledtetni a gondolatot: Bármikor bármelyikünk 
egyedül maradhat itt!  
Én azt kívánom Nektek – s talán kérlek is titeket – hogy, ha nem is 
ennyi virággal, de a jó szóval, s a bocsánatkérés és megbocsátás akár 
egyetlen szavával ne maradjunk adósa senkinek. 



 

Mert nem tudhatjuk, hogy az, aki adni akar, és az, aki a jó szót kapná – 
holnap lesz-e még? 
 
Nagyon szeretném, ha ezek a szép virágok Nektek is örömet 
szereznének, ezért csatolom „őket”. Akár van születésnapotok 
mostanában, akár nincs. Hiszen nem tudhatom, hogy holnap leszek-e 
még, s hogy közülünk bárki lesz-e még? 
 
Örüljünk ezeknek a virágoknak EGYÜTT – MA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Teréz és Mónika 
 
Nagyon kedves nekem ez a mai ünnepnap. Mert nagyon kedves a 
szívemnek az, akit ünnepelünk. 
Kis Szent Teréz az, akihez a legkorábban kötődtem már 
gyermekkoromban, hiszen mindkét nagymamám Teréz volt, és a 
szentképet, mely őt ábrázolta, sokszor megcsodáltam a 
nagyszüleimnél. 
Kis Szent Teréz rajongva szerette Jézust. Kármelita szerzetesnővérként 
sokat imádkozott a papokért. 
Tbc-ben halt meg fiatalon. Akkor még nem létezett a tbc gyógyszere. 
 
Talán nem udvariatlanság az ünnepelttel szemben, ha most az erényei 
dicsérete helyett (vagy mellett), egy-két mozzanatot szeretnék 
felsorolni a saját életemből, amely a hozzá fűződő szálakat mutatja 
meg. 
 
14 éves koromban tüdőgyulladást kaptam, melyet heteken át 
mindhiába próbáltak kezelni, a folt nem mozdult a tüdőmről. Végül a 
Szabadság-hegyi Gyermekszanatóriumban kötöttem ki. De ott is 
eredménytelen volt minden próbálkozás. A főorvosnő már kitűzte a 
műtét időpontját a János Kórházban, én pedig rettegtem. Aztán egy 
javaslatot tett: bár nem hiszi, hogy ez segíteni fog, de kipróbálja még 
utolsóként a TBC gyógyszerét. A TBC gyógyszere három nap alatt 
nyomtalanul eltüntette a foltot, én pedig megmenekültem. Nagyon 
csodálkozott, mert a betegségem nem ez volt, hanem a zárójelentésre 
is tüdőgyulladást írt. Hiszen az összes vizsgálat egyértelműen kizárta a 
tbc-t. 
 
2005-ben egy ellenállhatatlan vágy vett rajtam erőt. Semmi és senki 
nem tudott volna visszatartani, hogy elmenjek pár napra 
Magyarszékre, ahol az ország egyetlen női kármelita kolostora van. 
Éppen azokra a napokra volt szabad szoba, amikor a zenekarból szabad 
voltam, tudtak fogadni. Sok órányi utazás után érkeztem meg oda. 



 

Amikor leszálltam a buszról a Magyarszék után következő Sikondai-
elágazásnál, és megláttam a táblát: KÁRMEL, elkezdtek patakzani a 
könnyeim. A szívem hangosan dobogott, amikor felnéztem a hegyre, és 
megpillantottam a piros cseréptetős, hosszú fehér épületet. Elindultam 
felfelé, s közben nem tudtam mást hajtogatni, mint azt: „Itthon 
vagyok, itthon vagyok.” 
A legszebb és legnagyobb szobát kaptam, ami csak létezett a Kármel-
ben. Szinte egy lakosztály volt, balkonnal, a festői tájra való kilátással. 
Az első napon elindultam a kápolna felé, és mosolyogva jött elém a 
kertben egy idős nővér, hogy üdvözöljön. Francia anyanyelvű volt, és a 
kezében kis Szent Teréz önéletrajzát tartotta, ezt hozta nekem. Amikor 
este kinyitottam, az első lapon ez tűnt a szemembe: Fordította és az 
előszót írta: Kis Monika 
Colette-Marie nővérrel azóta tartom a kapcsolatot, s bár 12 éve nem 
láttuk egymást, élő és szeretetteljes levél- és ima-kapcsolatban 
vagyunk egymással a mai napig. 
 
Itt befejezem, még sokáig tudnám folytatni az élményeket, de akkor mi 
lesz Veletek?  
 
Adjunk hálát szerető Istenünknek, hogy ilyen csodálatos szálakkal szövi 
tele életünket, melyeket nekünk olyan nagy gyönyörűség felfedezni és 
nyomon követni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Ha nem lesztek olyanok 
 
Egy pár sor erejéig a tegnapot szeretném megosztani veletek. Úgy a 
tegnapi napot, mint a tegnapot, azaz a múltból valamit. 
 
Az egész úgy kezdődött, hogy Emese vett magának két rövidnadrágot, 
és ahogy büszkén mutatta, egy vicces gondolattól sarkallva kértem, 
hogy hadd próbáljam fel. Alig-alig engedte, félt, hogy elszakítom a 
ruhadarabját. Erről – ki tudja, hogyan – az eszembe villant a Kis bice-
bóca, Móra Ferenc Kincskereső kisködmön-jéből. Hatalmas vágy fogott 
el, hogy a könyvet a kezembe vegyem újra. Azonnal elkezdtem keresni, 
tudtam, hogy ezt biztosan megőriztem az elmúlt évek viharain át is. 
Lelki szemeim előtt tisztán lebegett a vászonkötésű, réges-régi kiadású 
könyvecske. Mentem egyik szobából a másikba, mindenütt tüzetesen 
átnézve a könyvsorokat. Végül az egyik sor legvégén akadtam rá. 
Boldogan vetettem rá magam.  
A Körtemuzsiká-nál már éreztem, hogy szorít a szívem, aztán 
következtek a történetek sorra, és mikor Az utolsó öltés-hez értem, 
már ömlöttek a könnyeim. A következő egy vers volt, aminek már csak 
a címét tudtam elolvasni: Apám... Aztán valahogy mégis elolvastam a 
gyönyörű verset, minden sora eleven volt, emlékeztem minden 
szavára. 
 
Édesapám, Apukám... 
Mint egy sebes sodrású folyó áradt végig bennem az emléke. 
Otthon, Kecskeméten ugyanabba az általános iskolába jártunk: Ő 
tanítani, én tanulni. De nem éltem ezzel vissza, csak egyszer fordult 
elő, hogy a tanári szobába benyitottam őt keresve, és kértem, hogy 
menjen haza az ének füzetemért, mert otthon felejtettem, és ebből baj 
lesz.. 
Az is eszembe jut, ahogy 13 éves koromban, kétségbeesve, hogy 
elkerülök otthonról („Apukám, én meghalok, ha elkerülök Szegedre!”), 
Ő bátorítóan mondta: „No, no, nem eszik olyan forrón a kását.” S azóta 



 

is, ha nehéz helyzetben vagyok, eszembe jut ez a kedves, egyszerű 
bátorítás. 
Nem volt hívő ember. Pedig gyerekkorában még ministrált is, de ott és 
akkor valami történt - talán valami megalázás? máig nem tudom – és 
egy életre „elment a kedve” Istentől. 
Orosz tanár volt (később angol is), az orosz nyelvet, irodalmat szerette. 
 
Nem felejtem el az arcát, amikor a kórházba akkorra érkezett meg, 
mikor épp már meghalt Anyukánk, s a folyosón fogadtuk a hírrel.. 
S eszembe jut, ahogy szerényen kérdezte azon a karácsonyon, hogy 
eljöhetne-e hozzánk kicsit, mert most még nagyon nehéz lenne neki 
egyedül. Hát persze, már hogy ne jöhetett volna... Olyan kis árva 
madár lett édesanyám halála után. Talán ezért, bár nagyon fájt az 
elmenetele alig két évvel később, de örültem, hogy már nem kell neki 
ilyen szomorún, egyedül élnie. 
 
Fájó szívvel gondolok arra, hogy a természete miatt nem nagyon 
szerették őt. Vagy inkább így mondom: nem volt közkedvelt ember. 
De én a gyermeki szívemmel egész másképpen láttam és éreztem őt. 
Nekem az „Apukám” volt, és akkor is tudtam, hogy nagyon szeret 
engem, ha ezt öleléssel, érintéssel ritkán fejezte ki később. Mint ahogy 
én is kimondhatatlanul szerettem, akármilyen „tüskés” is volt sokszor. 
 
Böjte Csaba mondja, hogy sokszor megcsodálja Isten hatalmát, aki 
ilyen végtelen erőssé tudta tenni a gyermekek szeretetét szüleik iránt. 
Mert ő csak azt látja, hogy az a szülő milyen rosszul bánik, sőt eldobja 
magától a gyerekét, a gyermekek pedig olyan forró szeretettel 
beszélnek szüleikről, mint ha azok szentek lennének. S talán még meg 
is bántalmaznák őt, ha egy rossz szót merne szólni az édesanyjukról 
vagy édesapjukról. 
 
Igen. Van egyfajta szeretet – az isteni, a jézusi, az egyetlen – ami 
teljesen független mindentől, ami teljesen tiszta és önzetlen. 



 

Ami egyszerűen szinte képtelen mást látni a másik emberben, csak a 
jót. 
Ezt a „szemet” csak Istentől lehet kapni, ezt a látást csak Tőle lehet 
kérni. 
 
Azt kívánom szívből, hogy egyre többször tapasztalhassuk meg ezt a 
gyermeki szeretetet, lelkületet, mert ennek átélése semmihez sem 
foghatóan boldogít. 
S erre is mondhatta Jézus az evangéliumi tanításában: 
„Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a 
mennyek országába.” (Máté 18; 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Magasság és mélység 
 
Szombat délután van, kinézek az ablakon a szemben lévő házra, és 
most is látom azt a néhány embert, aki elmondhatatlan biztonsággal, 
lazán jár-kel a 11 emeletes ház tetején, cirka 30 méter magasságban. A 
lángok a kezükben velük együtt „futnak”, a tűz több helyen is 
hangulatos táncot lejt. A szürkületben magabiztosan lépegetnek át a 
kerítésdrótokon. Az egyikük éppen a ház sarkán áll és lehajol valamiért. 
Csupa nedvesség lett a tenyerem a beleéléstől. Emese megszólal: 
„Tiszta víz a talpam, ahogy nézem őket.” Igen, mit itt a szobában 
agyonizzadjuk magunkat, míg ők a tető szélén szaladgálnak, dolgoznak, 
hegesztenek. Már egy hete látjuk őket minden nap. 
Mindig olyan benső öröm, jóleső érzés is eltölt, amikor itt vannak. 
Büszke vagyok rájuk. Az én szememben hősök. Olyanra képesek, amire 
én sose volnék képes. Mit sem törődve azzal, hogy alattuk a szakadék 
tátong, teszik a feladatukat, dolgoznak, ahogy kell. 
Nem tudom megállni, hogy utána ne járjak magamban, mi is az, ami 
ennyire lenyűgöz bennük. 
Bárcsak én is így járnék-kelnék, ilyen önfeledt biztonsággal a hit 
magaslatain. Bárcsak sose jutna eszembe, mit kockáztatok a szeretet 
minden körülmények közötti vállalásával. Bárcsak.. bárcsak... De nincs 
mindig így. Kishitűség, önféltés, az olykor bizony van, s mindaz, ami 
ezekben az emberekben nincsen benne. Ezért „irigyelem” őket.  
De – egy mosolygós gondolat – talán az én kicsi, szürke életem is 
benne lehet abban, hogy nem esik bajuk, amíg ámuló, féltő szeretettel 
nézem őket. Talán ez a szívemből induló szeretet-sugár elér egészen 
hozzájuk és az értük való imám szárnya betakarja őket. Ki tudja? 
S a hitnek is van szakadéka. Nem csak magaslata, hanem szakadéka is. 
Mi ez a szakadék? A boldogság ellentéte: a bódulat. 
Istenem, csak soha bele ne essek. Bárcsak ki tudnék tartani a hithűség 
meredek, olykor szakadékokkal szegélyezett útján! 
 
Lassan besötétedik, a lángok még mindig táncolnak a magas ház 
peremén. Nem akármilyen teljesítmény! 



 

Az embereket szinte már nem is látom, csak a táncoló tüzeket. 
Istenem, életem estéjéhez közeledve fogd meg az én kezem is 
szorosan, úgy vezess, le ne essek. 
S kívánom Nektek, fogjátok jó erősen az Ő Kezét, hogy Ti se essetek le, 
és minden baj nélkül hazajussatok majd a nehéz földi munkából az Ő 
szerető karjába, szívébe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Feri bácsi 
 
Tegnap kissé késve kezdtem el az ebéd készítését, és már szinte 
remegett a kezem az éhségtől, hát benyúltam a hűtőszekrénybe, hogy 
egy darab sajtot vegyek ki, addig is, míg kifő a lekváros derelye. Mikor a 
második szeletet akartam volna levágni, összeszorult szívvel állt meg a 
kezemben a kés. Eszembe jutottak azok az emberek, akiket ugyanígy, 
vagy ezerszer jobban mar az éhség, és nincs hova benyúlniuk sem 
sajtért, sem más ételért. 
 
1994-ben egy hasonló éhség kezdte marni a lelkemet. Az élet alapjait 
képező kérdések megrohantak, és nem volt hova nyúlnom. Próbáltam 
morzsák után kutatni itt-ott, de ezek mindig hatalmas csalódás 
forrásává váltak. Egészen kétségbeejtővé kezdett válni a helyzet. 
Ez egészen addig tartott, míg 1996 őszén egy kedves-drága zenekari 
kolléganőm el nem hozott ajándékba nekem néhány könyvet, 
mondván: valami Dombi Ferenc nevű katolikus pap előadást tartott az 
egyik egyetemen, és ott árulta a könyveit. Hát elhozott nekem is 
néhányat belőle. 
 
A csoda, a megváltás ekkor lépett be az életembe. Elkezdtem e 
könyveket olvasni, és... éreztem és tudtam, hogy ezért születtem meg. 
 
Ezt pedig – a nélkülözhetetlen közvetítő testvéremen kívül – a Feri 
bácsinak köszönhetem, aki 41 évvel ezelőtt, ezen a napon részesült 
abban az Isten-élményben, Lélek-keresztségben, amely alapját képezte 
annak, hogy később megszólalhatott benne a HANG. JÉZUS Hangja. 
 
A mulandóság árja azóta sok-sok mindent hozott az utamba, és vitt el. 
De a Hang mindig olyan kőszikla volt, amelybe a legnagyobb 
nehézségek közepette is bele lehetett kapaszkodni. Mert engem is 
sokszor megkörnyékeznek, olykor tépnek is a különböző kísértő, 
lehangoló gondolatok, és fizikailag is küzdeni kell a gyengeségek, 
fájdalmak ellen, mint minden embernek, de már itt a földön átsegítik, 



 

kiemelik, felemelik az embert ezek az erőt sugárzó, békét teremtő 
gondolati tartalmak. 
 
„Ég és Föld elmúlnak, de az Én Igéim nem múlnak el soha!” –mondja 
Jézus a Lukács 21; 33-ban. 
Valóban igaz, hogy az egész világmindenség elmúlik, és valóban igaz, 
hogy az evangélium, a Hang Igéi nem múlnak el soha. 
Azok mindig tündökölni fognak Isten Országának ragyogásában. Sőt, ők 
maguk „alkotják” a mennyei Fényt! Ezek Jézus Szívének szent sugarai, 
áldott Napjának kiapadhatatlan fényforrásai. Az örök, szent boldogság 
áradó folyamai. Színről színre fogjuk ezt látni és tapasztalni egykor. 
 
Biztosan nektek is van az életetekben egy olyan ember – vagy több is – 
akiknek szinte az életeteket köszönhetitek. Lehet, hogy szülő, jó barát, 
tanár, pap... de mindenképpen olyan valaki, akitől egy olyan 
értékrendet kaptatok, amely megmentette az életeteket az 
értelmetlenségtől. 
Életre szóló feladatot adtak elétek. Ők az igazi ÉLET-ADÓK! 
 
Szeretettel köszönlek és köszöntelek benneteket itt, és Feri bácsit az 
Égben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Őszi falevelek 
 
Egy-két hete a házunktól nem messze egy fa őszi díszbe öltözött. De 
milyenbe! A sárgától, narancstól a vörös minden árnyalatában 
pompázik a ruhája, s a teteje rozsdabarna koronát hordoz. Gyönyörű 
szép. Ha pedig még egy-egy napsugár is reflektorfénybe vonja, akkor 
igazán káprázatos. 
Nehezen tudom levenni róla a szemem, valahányszor az erkélyen állok. 
Ma reggel elhatároztam, hogy – úgyis postára kellett menni – teszek 
egy kis kitérőt, és közelről is szemügyre veszem. Esetleg még egy-két 
levelet is szakítok az alsó ágakról (nem szép dolog), és felhozom a 
lakásba. 
Mikor a fa alá értem, csalódás ért. Szinte nem is voltam benne biztos, 
hogy ez a fa ugyanaz-e, amelyiket föntről olyan csodaszépnek láttam. A 
leveleken látszódtak a hibák, fonnyadások, a színe is kopottabb volt, 
olyan „semmi különösek” voltak, a tetejére pedig egyáltalán nem is 
láttam fel. Hazaérve újra megnéztem az erkélyről: semmi kétség, ez 
ugyanaz a fa, és innen föntről továbbra is gyönyörű. 
Hirtelen meleg hála töltött el. El is mosolyodtam belül. Hiszen 
meglehet, hogy az életem napjainak olykor kopott, hibás, fonnyadt 
levelei is Jézus szemében másmilyennek látszanak. Az Ő magasabb 
szemszögéből talán egész más látványt nyújt mindaz, amit én a 
mindennapok fárasztó szenvedékenységében megélek. Ha én nem is 
vagyok képes rá, de Ő mindig mindent másképpen lát, mint én. S ezt 
olyan jó tudni. 
Igen, hát persze, a Hang-ban is ezt mondja nekünk: 
„Amint van olyan minta, amelynek bal oldala csupa ákombákom, de 
jobb oldala csodálatosan szép, úgy vagy te is életeddel. Most főleg a 
bal oldalát tapasztalod életed művének. De hamarosan eljön az az idő, 
amikor te is, és mindazok, akik hozzád tartoznak, látni fogjátok azt a 
jobb oldalt, amely bőségesen kárpótolni fog mindenért. Így 
fogsz  felsóhajtani: 'Jaj, de megérte!'” 
 



 

Szeretettel gondolok rátok azzal a kívánsággal, hogy olykor a hitünk 
szemével próbáljuk úgy látni szegényesnek tűnő életünket, hogy az 
Isten szemében valóban végtelenül értékes és gyönyörű! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Novemberi ünnepek 
 
Egy kedves lelki testvéremmel rendszeresen tanuljuk az 
evangéliumokat.  
A múlt alkalommal elmesélte, hogy van egy ismerőse, aki minden 
reggel meghal, tehát átmegy abba a „másik” dimenzióba, esténként 
pedig visszajön. Úgy jár-kel a két dimenzió között, mint ahogy bárki a 
munkahelyére jár. A felesége már rutinosan mondja az orvosnak: 
„Nincs semmi baj, estére feltámad.” 
Első hallásra olyan mókásnak tűnt nekem ez a dolog, hogy átsuhant 
rajtam a gondolat: „Na, ennek aztán mi értelme van?” De rögtön 
elszégyelltem magam, hiszen a mindenható Isten hogyan is adhatna 
bárkinek is értelmetlen szerepet a földi életére? Ennek éppen az 
ellenkezője az igaz. Minden emberi életnek hallatlan értéke és 
jelentősége van. 
Elgondolkodtam, hogy vajon miért kaphat valaki ilyen szerepet? 
Talán azért, mert ennél nagyobb hatékonysággal ugyan hogyan lehetne 
tanúságot tenni annak a másik dimenziónak a létezéséről? Ha valaki a 
földi élet minden eszközével ábrázolni, megjeleníteni akarná nekünk a 
mennyországot, az sem bírna ilyen meggyőző háttérrel. 
Azután arra is figyelmeztethet minket, hogy bármelyik napon 
meghalhatunk: úgy kell élnünk, mintha minden egyes napunk az utolsó 
volna a földön. Tehát készenlétre, éberségre int bennünket. 
Végül arra is rávilágíthat, hogy ez a két dimenzió tulajdonképpen nem 
kettő, hanem – a lényeget tekintve – EGY! 
 
JÉZUS HANGJA: 
„Ha mint valami helyet érzékeltethetném a szellemvilágot, bár az 
elsősorban állapot, akkor valamiképpen mindannyian bilokációban 
éltek, tehát egyszerre két helyen.  Azért bizonyos értelemben, mert Én, 
Jézus, mégis csak igaz, hogy helyet készíteni mentem el számotokra! 
Ti csak akkor találjátok meg végleges helyeteket, ha e kétszintű 
létezésetek, a földi és az Istenből élő nagy ÉN-etek egybecseng.” 
 



 

„Mivel Én az ÉLET vagyok, tehát halált nem ismerek, ezért enyéim 
számára sem lehet a halál probléma. Az csupán átmenet. Éppen ezért, 
akik szüleid voltak, azok most sokkal közelebb vannak hozzád, mint 
voltak földi életükben. Ezt nehezen fogjátok fel a lekorlátolt földi 
dimenzióban.” 
 
„Félelmeidről a következőt kell tudnod: Minden félelem gyökere a 
halálfélelem. Az anyagba zárt élet önfenntartó ösztöne hallatlanul 
erős. Az ember akkor tudja ezt az ösztönt kézben tartani, ha nagyon 
komolyan kitisztázza magában a halál valóságát. Vagyis, hogy nincs 
halál! (János 11; 25) Amit ti halálnak neveztek, az valójában egy nagy 
felébredés. És amint az álomból felébredve folytatni kell életetek útját, 
éppen így, a nagy felébredés után is ez fog történni. Majd akkor látni 
fogod, hogy nincs is abban semmi különös. Jelenleg a fantáziátok 
hatása alatt vagytok, és a fantáziátokra tud hatni a Gonosz. Ezt Nekem 
is meg kellett szenvednem, s ezt szenvedted meg te is akkor, amikor 
abban a bizonyos álmodban olyan iszonyatos félelem járt át. 
            A halálfélelemnek tehát három csodás orvossága van. Az egyik, 
mint mondtam, az, hogy nincs halál, a másik pedig, hogy végtelen 
Szeretet hív téged randevúra, amikor eljön érted a (halál), az Isten 
angyala. Olyan végtelen szeretet fog akkor eltölteni téged, amelynek 
parányi részét is alig bírjátok elviselni a test börtönében. S e kettő 
között van az a helyes önértékelés, mely szerint többet értek a 
verebeknél! (Máté 6; 26).” 
 
SZERETETTEL KÍVÁNOK A KÖZELEDŐ ÜNNEPNAPOK ALKALMÁBÓL 
ÁLDOTT EMLÉKEZÉST SZERETTEINKRE ÉS JÉZUS BÁTORÍTÓ SZAVAIRA! 
 
 
 
 
 

 
 



 

A pipis kocsi 
 
A közeli áruház mellett évek óta áll egy lakókocsi. Grill csirkét árulnak 
benne, nagyon finom, mmm...  Mi csak úgy mondjuk: a pipis kocsi. 
Persze drágább, mint mikor az ember maga süti a csirkecombot, de 
azért ritkán - különösen, ha nem érzem jól magam a főzéshez -  meg 
szoktuk engedni magunknak.  
Ez történt tegnap is: Irány a pipis kocsi! Egy fél csirke nekünk elég 
szombatra-vasárnapra. Viszont talán most éhesebbek voltunk a 
szokottnál, mert mára csak egy adag fehér husi maradt. Persze 
megmelegítettem Emesének, én meg ettem mellette a két napja 
megmaradt kevéske főtt tésztát kakaóporral. Néha-néha 
odasandítottam a tányérjára, és az arcára lestem, felvetődik-e benne, 
hogy megkínáljon egy kevéssel. De nem. 
Kérhettem volna egy falatot, de valahogy nem jött ki a szó belőlem. 
Annyira vágytam volna, hogy magától érezze meg. 
Hamar végeztem a kis tésztámmal, és nem volt kedvem végignézni, 
ahogy jó ízűen befalatozza a finom húst, így hát bejöttem a szobába. 
Olyan szomorú voltam... Nem, nem az étel miatt, hiszen még ennél 
kevesebbel is beértem volna. Hanem mert ezúttal megfosztotta magát 
attól a valamitől, ami egyedül boldoggá teszi az embert: az önzetlen 
szeretettől. 
„Édesatyám, még csak eszébe sem jutott, hogy megkérdezze, nem 
kérnék-e belőle.” –sírtam el magam belül. 
Aztán arra gondoltam, hogy csak azért, mert most valamiért nem jutott 
ez eszébe, nem kell ilyen mély szomorúságba esnem. Velem is biztos 
sokszor előfordul, hogy „nem kapcsolok” helyzetekben. Kivel nem 
fordul ez elő? De hát ott ült mellettem, láthatta a szinte üres 
tányéromat! 
Elkezdtem gondolatban felidézni, hogy már hány hónapja, éve kérés 
nélkül, önzetlenül takarít, vásárol, mos stb., sokszor helyettem is!  
Valahol itt tarthattam a magamba mélyedésben, amikor felriadtam: 
Valaki bejött a szobába, a kezében egy tányér, rajta egy szépen szelt 



 

kenyér és egy darab csirkemell volt. Mosolyogva jó étvágyat kívánt, és 
kiment. 
Igaz, hogy kicsit sós lett a belehullott könnyeimtől, de nekem még 
sohasem esett ilyen jól a pipi hús meg a kenyér! 
 
Délután elővettem a maradék lepréselt falevelet, és készítettem neki 
egy kis ajándékot. Egy Levél-angyalt. 
Még ha hiányzik is egy kicsi a szárnyából, hogy egy igazi mennyországi 
angyal legyen, de nekem Angyal, nem akármilyen angyal ő. 
Sokára értettem meg, Zoltán (a férjem) miért akarta, hogy Emese 
legyen a neve. Senki nem volt se a családban, se ismerősök között ilyen 
nevű. 
Anyát, anyácskát jelent a neve, és mióta Zoltán elment égi hazájába, 
igazi gondoskodó anyácska ő. 
 
 
 
 
 
 
 


