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Szentlélek Isten




Isten ajándékai

Mindig hagyni kell magunkat meglepni. Mert a Szeretet csupa meglepetés.
A meglepőbb benne az, amikor ez a meglepetés sorozat folyamatossá válik. Nem azért, mert olykor hosszabb időre meglep, hanem mert bennem nyílik meg a folyamatosság erre a Szeretetre szünetek és megszakítások nélkül.

Isten és a tudomány /01

Mindenre keresünk választ, mindenre, ami gondjainkat megoldhatja. Mindenre, ami tudásunkkal is megoldható. Amire mi is képesek lehetünk.
Mennyi mindenben szeretnénk önállóságot, olyan biztonságot, melyben nem vagyok kitéve a bizonytalannak. Mennyi mindenben nem is akarom tudni a bizonytalanság okát sem. Mindent tudva, mindent elérve, mindent megszerezve, minden lehetőséget kiaknázva és kihasználva a másikkal, és egymással szemben.
A bűn, a bűneim miatt minden bizonytalan marad. Amiben, ha azt hiszem, hogy az enyém, az is elvész, elmúlik velem együtt.

Isten és a tudomány /02

Hogyan találhatunk vissza az Istenhez, tőle távolodva? Miközben távolodnak tőlünk azoknak a csodáknak eseményei és jelentőségei is, amiért rászorultunk az Istenre. Mint ma is, és mindig.
Hogyan találhatunk vissza, amikor leköthet annyi minden más, másmilyen és újabb vágyak? Akaratok, érzelmek, érzékiségek, gyűlöletek, háborúk, válások, a másik megsemmisítése, érték és a vagyon növelése, tudás hatalma, tekintély könyörtelenségének sorozatával stb.?
Hogyan találhatnék vissza arra az útra, ahol Jézus végighaladt, és akár hosszú napszakokat, órákat eltöltve gyógyított?

Isten és a tudomány /03

A tudomány semmire sem jutna, ha nem kapnánk lehetőséget a tudásra. Nemcsak pályát választunk, amikor elhatározzuk, hogy mik szeretnénk lenni, milyen hivatásban? Választunk abban is, hogy ezt mennyire Isten nélkül akarjuk, vagy mennyire Vele a szeretetben?
A döntés a kezemben van, mivel tudom, hogy ennek ára van. Ugyanis Szeretet mindent nélkülöz, amiben nincsen benne.

Isten és a tudomány /04

Minden biztonságomat jelentő tudásom és gazdagságom ellenére is kiszolgáltatott maradok.
A szeretetet ezerféle módon is kiélhetem, eléghetek benne, de szeretve nem leszek olyan Szeretettel, Aki nélkülözni tudja mindenét, hogy boldog legyek.
Ehhez a Boldogsághoz más utat kell keresnem. Ez olyan út vagy utak ezek, melyeken Isten Irgalmával találkozom.

Isten és a tudomány /05

A gyógyászatban sok módját megtaláltuk a test gyógyításának. Vegyíthetjük a lélekgyógyítás különböző lehetőségeivel is, de a hiányzó szeretetet helye üres lyuk marad bennem, ami az Isten helye. Aki nélkül szeretni sem vagyok képes. Senki sem tudja pótolni, és semmi sem helyettesíti.
Nem kell történelmi korokat és időszakokat visszalépnünk ahhoz, hogy Isten Irgalma elé érjek. Isten Áldozata, minden történelmi időszakban, években és pillanatokban utal arra, hogy mennyire és miért nélkülözzük Őt.
Utalásában leginkább arra mutatva, hogy bennem miért nincsen jelen. Miért nem engedem, mivel kötöm meg közeledését, vagy mivel feszítem meg újra, hogy tőlem távolabb maradjon, vagy megszűnjön számomra a Szeretet?
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Nyisd meg a lelkem

Ne menj el mellettem
Úgy, hogy nem vennélek észre
Nyisd meg figyelmem
És a lelkem minden rezdülésre

Minden pillanatban
Tudni akarok Felőled
Szerelmet nem várok mástól
Csak Tőled

Add meg
Hadd legyen szerelmes a lelkem
Találj válaszra, szeretetre
És hűségre bennem



Jézus
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Ismernétek

Hisztek bennem, de mennyire
Amiben amúgy is biztosak lehettek
Vagy mikor nincs miben bíznotok
És nincsen más lehetőségetek

Hisztek bennem
Ha nincsen gondotok
Hisztek, mert gondoljátok
Mindenben ott vagyok

Hisztek bennem
Amennyire engedi vágyatok
De hisztek másban is
Hogy mástól legyetek boldogok

Hisztek bennem
És olykor kerestek
S nem tudjátok hirtelen
Milyen távol is lehettek

Ismernétek szomjamat
Ha tudnátok jobban hinni
Ismernétek vágyamat
Ha mernétek jobban bízni

Ismernétek jobban
És nem volnék Többé idegen
Ismernétek közelebbről
És irgalmam teljesen

Ismernétek égő vágyamat
S hogy áldozatom értetek mekkora
Ismernétek közelségemet
Ha szomjas lelketek engem szólítana

Tudnátok követni
És hallanátok engem
Tudnátok, ki vagyok
S hogy mekkora az én szerelmem


Szentek




Szentjeink /01

Példamutatóink és nagyjaink. Pedig kicsik voltak, és nem a termetükkel, az Isten nagyságához képest. Kicsik voltak, mert az Istenen kívül nem volt semmilyük, ami naggyá tette volna Őket.
A lelkük volt nagy, nagyobb ahhoz, hogy az Isten valamennyire beköltözhessen templomába, és hogy amennyire lehet, Őt mutassák be és tárják elénk.
Az ilyen befogadással nem tudnak és nem is tehetnek mást. Az ilyen „templomok” nyitottak örökre. Az Isten ki- s bejár rajtuk és bennük. Nincsenek útjában.

Szentjeink /02

Ha az Isten nem járna át rajtuk, nem járna rajtuk keresztül, meghalnának. Számukra nagyobb fájdalom nem létezik, mint amikor Isten magukra hagyja őket.
Pedig meg kell, hogy tegye, mert meg kell mutassa, hogy előtte senki sem kivétel és mindenkinek esélye van a közeledésre, a befogadására.
Ezt túlélni nagyon nehéz. Elveszítve mindent, ami az örömüket, az élet értelmét jelentette számukra. Nekik ezt próbatételnek kell tekinteni. Nagyobb próbatétel ez annál, amikor a legelső szárazság idején többet várunk a Szeretettől, és ha nem ad, akkor elhagyjuk.
Ők nem vártak többet. Tőlük azt vette el, amijük volt, és már az sincsen többé. Ők csak szeretni akarták azt, Aki „elment”. Ráadásul úgy, mintha nem is lett volna sosem, és szeretniük kell úgy, mintha mégis Belőle merítenének.

Kimeríthetetlen szeretet /01

Isten szeretete nem attól több vagy nem azért több és kimeríthetetlen, mert előttem az Isten nagysága végtelen. Pedig sokszor ehhez a nagyságához mérten mondjuk ki szeretetének nagyságát is, mely talán mégsem folyamatos a megtapasztalásban, és mintha sok lenne benne a „pihenő időszak”.
Az ilyen szeretetre azonban csak az Ember képes. És sokszor nem is többre.

Kimeríthetetlen szeretet /02

Szeretetének kimeríthetetlensége szeretetének ajándékaiban megnyilvánul. Az ajándékozásban. Ajándékaiban Ő van jelen. Különlegesek, mert személyre szabottnak tűnnek, pedig mindenki kaphatna azokból, a Végtelenre nyitott, végtelen szeretet odaadásban.
Az Isten kimeríthetetlen szeretetét ki lehet tenni próbának, de vigyázzunk, mert mivel kimeríthetetlen, az általunk megszabott próbaidőnek is végtelennek kell lennie a kitartásban.

Kimeríthetetlen szeretet /03

Aki folyamatosan kap a kegyelmekből, akár csak egy dologra is kiterjedően, már az első alkalmak során is azt gondolhatja, hogy ez az ajándékozás nem tarthat örökké, vagy egyszer eljön az ideje az ismétléseknek, mert nem tud adni újabbat és mást.
Egy év elteltével mégsincsen, ami akár csak hasonlítana bármelyikhez. Tíz év múlva sincsen nyoma annak, hogy valamiből ugyanazt kapnám akár ezerszer is.
Egy valami mégis ugyanaz marad. A miértjeim. Különösebb válaszadás és válaszra várás nélkül, melyek nem is erről szólnak, és nem ezért.
A kérdésemben ott volna a válaszom is, de bennem ragad, mert a kérdést folytatni, kimondani lehetetlen a meglepetések miatt. Hogy hiszen: „Miért pont én, aki méltatlan vagyok arra is, hogy észrevegyél engem?”

Szeretet útja /01

A szentek élete csupa lemondás. Áldozathozatalok és fölajánlások sorozatai. Elmehet egészen addig a pontig, ahol már az őt visszahúzó erő nagyobb, vagy éppen a többiek számára és velük szemben válik ő maga húzóerővé.
Ez kockázatos. Számadásokat jelent, és mérlegelését mindannak, aminek vonzásában így tesz. A kockázata annak is nagyobb, hogy mindennek helyes igazolását önmagában is elveszítve, a környezetétől is aligha kapja meg. Számára nem jelent igazolást, ha a többiekhez alkalmazkodva minden isteni húzóerőt félretol, de az sem, ha kilóg a sorból.

Szeretet útja /02

A nagyobb odaadással lehet a többiek felől nagyobb a meg nem értés, a hozzájuk alkalmazkodás hiányának említése, míg ugyanezek a kérdéssorozatok a másik oldal felől is fölmerülhetnek. Éppenséggel az Isten felől is, a Szeretet húzóereje felől is.
Ez azonban önmagában hordozza mindezt a kettős szembesülést és „vívódást”, állandó mérlegelést tehát éppen úgy a környezettel szemben, mint önmagával szemben a nagyobb fölajánlásaival és odaadásaival.
Ami nagyobb kérdéseket vet föl, és nagyobb hangsúllyal, hogy mindezek a kérdések az Isten felé is elhangoznak kimondatlanul is.

Szeretet útja /03

A szeretet nem fogalmaz meg mindent szó szerint a Szeretet Istene felé. A szeretetből fakadó saját kérdéseit sem. De még ha meg is fogalmazná, és ki is tudná mondani, akitől teljes mértékben függ, Akinek pillanatnyi távolságát is alig tudná elviselni, attól a Szeretettől sem kap a kérdéseire választ. Az olyan kérdésekre még inkább nem, hogy melyik lehet az a pont, ahol a Szeretet felé meg lehet állni?

Szeretet útja /04

A Szeretet felé vezető Út nagyon vonzó. A bennünk születő vágyak között szavakra is talál, mely sokszor csak vágy marad.
Ez önmagában is szép időszak, de könnyen elcsitul, amikor nem lesz több, mint ami volt. Egy jelzés a vágyról, jelzés arról, hogy meg is tehetném.

Szeretet útja /05

A Szeretet felé vezető út mindig a Hozzá közeledés útja. Akkor is, amikor már ott volnánk egészen a közelében. És talán akkor is az marad, amikor az Ember már „Benne” van.
Mindig tőle függ, mindig Ő érte és miatta.

Szeretet útja /06

A Szeretetben „benne”, vagy egészen közel Hozzá, nem jelent bizonyosságot.
Talán nagyobb biztonságot tudott adni a Hozzá vezető út, a bizalommal, a hittel, a bennem lévő és erősödő szeretettel, mint amikor már tapasztalhatóvá válik, hogy a közelében vagyok.
Aki a közelében van, nem lesz több. Mindenét elveszítve, az Isten Irgalma lesz számára nagyon közelivé, akinek jelenlétével sem élhet vissza. A boldogsága, - mint idáig, - sem lesz hangosabb. Csendes marad, mint amilyen csendben Rá talált.

Szeretet útja /07

A Szeretetben „benne”, vagy egészen közel Hozzá, nem jelent bizonyosságot. Sem maga, sem mások előtt, mások számára.
Ha kérkedne, sem tudna. Ha öröme hangos lenne, az is csak egy pillanat öröme lenne, mely rövid idejű.
A Szeretet öröme a csöndben marad meg. Egészen személyes kapcsolatban, és egészen különös módon úgy, hogy alig bizonyítható.

Szeretet útja /08

Ha a Szeretet nem bizonyítja önmagát, alig tudom bizonyítani a saját szeretetemmel. Mely nagyon emberi, mégis ugyanúgy rá lehet mondani, hogy isteni, mint minden más gyarló szeretet próbálkozásainkra és szerető megnyilvánulásainkra.
Az isteni Szeretet mégis több. Ezeknél a megnyilvánulásainknál is több.
Előttem már lehet, hogy nem bizonyítja többé önmagát, lehet, hogy elérhetetlen távolságra húzódik vissza, de talán csak azért gondolom így, mert többet szeretnék Tőle az eddigieknél?
Lehet így is, de meg kell, hogy maradjon az a szeretet bennem, amit magából megmutatott. Az irgalma, Aki lehet távol tőlem, mégis tovább kell adnom. Mert magunkban hordozzuk, odaadva mindent, és egészen Benne pedig úgy, hogy szinte már nem is tudunk Róla.

Igazság /01

Létezik az az igazság, Aki magáról mondta, hogy Ő az, és az oda vezető út is Ő.
Felismerése folyamatos áldozataink, felajánlásaink és lemondásaink nélkül csak részigazságainkra szakítja és szedi darabokra.
Szembesülésünk az Igazsággal nem kifejezetten az ítéletünk idejére tolódik.
Itt és most kezdődően, - ha nem is fogalmazódik meg bennem azonnal, - még többet adva Érte, még többet visszaadva Miatta, isten igazsága kezd megnyílni előttem és párhuzamosan bennem, amikor semmim sem lesz Rajta kívül.

Igazság /02

A Szentek ismerik Őt. Lelki alkattól függetlenül is Őt, az Egyetlent. Előttük és bennük ugyanaz az Igazság szólal meg. Ugyanaz az Irgalom, ugyanazzal a szeretettel. Még ha sokszor fogyatékosan is, de akkor is a hátterében maradva.

Igazság /03

Az igazság nem egyértelműen az, amit annak mondunk saját érdekünk védelmében.
Inkább majdnem az, amikor mindent el is veszítünk, hogy Ő megnyílhasson, a teljes Valóságában. Velünk szemben.

Igazság /04

Amikor igazságról beszélnék vagy Őt „közvetíteném”, az velem szemben is éppen úgy az Ő áttörése rajtam és bennem.

Igazság /05

Amikor igazságról beszélnék, nem tehetem meg minden esetben mégsem. Sokszor nagyobb lenne a gyűlölet, mint a megértés.
Vajon az Igazságot felismerve, számomra nem volt különösebb küzdelmem ellene?

Igazság /06

Hogy mutathatnám föl én az Igazságot, amikor összességében akarom érteni?
Részleteiben pedig lassan juthatok csak előbbre a kísértésemmel szemben. Amikor pedig a részleteiben is megismerném, már oly nagy és hatalmas, hogy - amint Ő, - a hatalmasságának egészét nem szakíthatom senkire.

Igazság /07

Szeretete és irgalma közel hív. A közelébe.
Igazsága is itt tárul elém, amikor még ennél is közelebb kell lennem hozzá. Egészen Benne. Egyesülve mindazzal, amit a bűneim miatt okoztam.


Advent, Karácsony
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Ne takard

Ne takard el szívem vágyamat
Ne takard el lelkem
Ne takard legszebb álmomat
Ne takard el szerelmem

Ne légy szívem vágyaktól gazdagabb
Ne takard, mielőtt megérintem
Add meg kérlek látnom Arcodat
Add meg Istenem, add meg nékem

Úgy ringatlak

Úgy ringatlak, oly csendesen
És lágyan
Mintha mosolyognál
Édesanyádnak karjában

Úgy dalolok, oly csendesen
És halkan
Hogy békés álmodat
Meg ne zavarjam

Úgy hajolok
Szívedhez egészen közel
Szinte hallom örömöd
Amint az Isten a karjaimban jön el
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Ebben a csendben

Ebben a csendben arcodat kerestem
Ebben a csendben tanítottál meg szeretni
Ebben a csendben csend borult szívemre
Ebben a csendben hajolt lelkem kezedbe megpihenni

Jászoltól a keresztig /01

Egyszer valamiért nem lesz külön ünnep sem a karácsony, sem a húsvét, és egyszer már nem választhatók el többé egymástól. Vajon mert egybeolvadnának, mert valamiért valóra válna, amit egymásnak is kívánunk, hogy az Úr Jézus szülessen meg bennünk?
Szürkévé válnának a hétköznapok, a pillanatok, az évek, az évente egy alkalmankénti és kiemelkedően fontos ünnepek nélkül? Mely a mennyben is örömünnep?

Jászoltól a keresztig /02

Érdekes kérdés lesz ez akkor, amikor egyre többet időzünk a Szeretet előtt és Benne. Megismerve Őt, az Atya akaratában és az Irgalomban, melyre oly nagyon szükségünk van. Azt gondolhatnánk, hogy valóban nincsen többé különbség, mert minden napunk karácsonyi közelségbe visz a jászolhoz, és ott tart bennünket a szeretet, Akiről mindent tudni akarok. Aki miatt végig kell követnem gondolatait és vágyait. Gondolatának elejétől-kezdetétől egészen addig, amíg érthetővé válik bennem, és gondolatommá, vágyaimmá válnak az ő gondolatai és az akarata. Miattam is, értem is.

Jászoltól a keresztig /03

Közelivé tudnak válni egymáshoz a jászol és a kereszt. A Szeretetben nagyon közelivé. Nélkülözhetetlen az Ember számára, a szeretet bizonyítékai. Az öröm, az együttérzés, könyörület, gyógyítás, a féltés, a szenvedés, és az áldozat. Az irgalom pedig válasz mindenre. Mindent magába foglalva.

Jászoltól a keresztig /04

Talán azért sem választhatók el egymástól, mert szorosan összetartoznak?
Hogy mennyire szorosan kellene, hogy a Szeretethez ennyire közel legyünk, annak fontossága abban is meglátszik, ha valamiért csak az egyik kap nagyobb hangsúlyt bennem. A másik hiányával. Amiért sokszor nincsen válaszom, vagy nem értem meg az Istent.
Pedig nem rombolnák az éppen kiemelkedőbb ünnep hangulatát sem, mint ahogyan először gondolnánk. Ugyanis az egyik válasz a másikra. Mert az egyik ünnepet még nagyobbá, teljesebbé, érthetőbbé teszi a másik, a bennük lévő válasz miatt. A kettőben megnyíló Teljesség válasza miatt.

Jászoltól a keresztig /05

Amikor imádkozunk a Szeretet előtt, mindkét eseményhez közel vagyunk. Közeledve a Szeretethez, Aki bennünk egyre inkább megszületik. Szeretetünk bizonyítéka, amikor a kereszt előtt sem hagyjuk magára. A szenvedésben sem, a saját szenvedéseink és fájdalmaink idején sem.
Érdekes lesz, amikor a szenvedéseinkre, a borzalmakra, ott lesz az Isten válasza. Az öröme éppen úgy a jászol mellett is, mint az az öröm, mely a föltámadásban is elénk tárul.

Jászoltól a keresztig /06

Karácsony, húsvét. Egyik sem jelent csupán kezdetet, melynek a másikkal vége lenne. Szeretetet jelent, melyet mindkettő megerősít.
Imádságainkban, ezt a hangot ismerjük föl az Ő válaszában. A Szeretet hangját. Aki a válaszában nemcsak magára utal, nemcsak magára mutat, hanem anélkül, hogy szememre vetne bármit is, vagy számonkérne tőlem bármit is, a válaszom mégis legtöbbször ezekről szól. Az én szeretetem hiányáról, hiányosságairól.
Mégsem lesznek ezek sem, vagy nem adhatnak okot arra, hogy elforduljak Tőle. A jászoltól a keresztig, és vissza újra meg újra, hogyan is tudnám Őt dicsőíteni a hiányosságaim nélkül, hogyan is tudnám Őt egyre jobban vagy teljesen szeretni az Irgalma nélkül?
Vajon adhatnék-e lehetőséget a számára másképpen, hogy Ő lehessen a több bennem, hogy én is általa lehessek olyan, amilyennek szeretne?

Jászoltól a keresztig /07

Elveszítenénk az Ünnepek pompáját, varázslatosságát a mindennaposságban?
Egy éjféli misén, az ünnephez tartozó misén, tapasztalni fogjuk, hogy nem. Közelebb kerülünk hozzá. Ha a hétköznapokban azt hinnénk, hogy mindent értenénk a Szeretetből, ismernénk okát is a Szeretetnek, az ünnep pillanatában mégis rájövünk, hogy Ő mennyivel több, mennyivel teljesebb annál, amit kimondani sem lehet, és fölfogni is csak alig.
Mert a Szeretetet megunni nem lehet. Ezt a Szeretetet. Aki mindig megújuló, és ha jobban ismerném is, az csak annyit jelentene, hogy ugyan többet tudok róla, de amiben még ismeretet kapnék felőle, abban is csak azt láthatom be, hogy mennyire csak alig tudok Róla valamit is.
Azt már viszont tudom Róla, hogy Ő a Szeretet. Minden szeretetvágyamra Válasz, amit nem hagyhatok válasz nélkül.



Keresztút, Húsvét
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Milyen csend van

Milyen csend van
Mikor a kereszt előtt tétlenül állok
S nagyobb a csend
Mikor nagyobb szeretetre vágyok

Nagyobb a Csend
Megfeszítve és mozdulatlan
S minél mélyebbre hat
Megszólal egészen halkan

Mintha távolból
Egészen messziről közeledne
Mélységek után kutatva
Parányi szereteteket keresve

Rajtad kívül

Egészen közel hozzád
Már semmim sincsen
Amim van, tőled származik
Belőled van minden kincsem


Kápolna



Időnként hagyj magamra

Időnként hagyj magamra
Hogy tudjuk, mennyire szeretlek
S ha nem találnék Rád könnyen
Tudd, hogy mennyire kereslek

Időnként hagyj magamra
Mikor egyedül vagyok, és fázom
És szerelmed örömét
Szívemben nem találom

Időnként hagyj magamra
Mikor úgy tűnik, minden elveszett
S ha volt is szerelmem
Igaz sem lehetett

Időnként hagyj magamra
Hogy újra Rád találjak
És a szűk ösvényen
Ismét színed előtt álljak

Mikor a távolság szűkül
Közöttünk hirtelen
És szívemnek mélyén
Újra nyílik a végtelen

Melynek határát
Csak Te ismerheted
S hogy be ne záruljon
Add, hogy újra keresselek

Boldoggá tettél

Boldoggá tettél
Mert szerethetlek
S ha távolodnál
Újra kereshetlek

Olykor elengedtél
Egy-egy pillanatra
S vártad kiáltom-e még
Ne hagyj magamra

Vártad, vajon
Kereslek-e még
Vártad nagyon
Szeretlek-e még
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Mielőtt

Mielőtt szólnál
Már hallom hangodat
Mielőtt jönnél
Már látom arcodat

Lehetsz mesze
Hol kezem, már nem érinthet
Elég csak hinnem, hogy vagy
És szerethetlek téged

Szerettél

Szerettél volna jobban szeretni
Ha hagyom magamat
Szerettelek volna jobban szeretni
De nehéz volt elfogadnom akaratodat

Szerettél így is
Hiába nem kerestelek
Kerestél így is
Hiába nem szerettelek

Gyónás szentsége /01

Óriási Szentség a gyónás szentsége. Melyben a kísértő kapcsolatnak mondok ellen, és vita nélkül, a fogva tartásának ereje nélkül válok tőle teljesen szabaddá, a feloldozás pillanatától, és Krisztus Testének a magamhoz vételével. Azonosulva Vele teljesen, és mindenben.
Ez nem jelent védő pajzsot, melyben háboríthatatlan, magabiztos és erős lehetnék a visszaütésre vagy a támadásra. Az emberi természet ismeretével szemben sem. Ezért nem jelenthet rafinált és időben történő végzetes támadást sem a másikkal szemben. Amiről nem akarjuk tudni, hogy ítélkezést jelent, ítélethozatallal együtt.

Gyónás szentsége /02

A szentség azonosulást jelent Krisztus SZENVEDÉSEIVEL, gyötrelmeivel, a bűneim miatt, és minden újabb találkozásban, egy újabb kezdetet, újabb ismeretet jelent Róla és Vele, magammal szembesülve a Szeretet nélkülözésével, az önmagammal szembeni tudatos küzdelmeimben, a lemondásaimmal, szemben olyan vágyaimmal, melyek csak ide sodornának vissza.

Gyónás szentsége /03

Isten irgalmáról azt gondolhatjuk, hogy megbocsájtásának, szeretetének üzenete, válasza egyszer megtörtént, és mindenkorra elegendően végérvényesen. Egy válasz a bűneinkre, a beismert bűneimre, a bűnösségemre, és hogy a feloldozás egyben feloldás a gondjaim alól, egy gondtalan életre, mely tart, amíg tart.
A visszaesések, a súlyosabb és már elkerülhetetlennek, elhagyhatatlannak látszó bűnök apránként rámutatnak olyan Kegyelem hiányára, a Szeretet hiányára, melyről azt gondolhattam, hogy automatikus ugyan, de észre sem veszem, hogy a „megszokásban”, ismét biztonságérzetem támadt, miközben már nem figyelek Rá, és nem jelent tudatos küzdelmet, hogy a közelében maradjak. Észrevétlen távolodásomban az sem tűnik föl, hogy nincsen bennem szeretet, ami folyamatosan hozzá kötne az áldozataimban. Az a szeretet, mely nem csupán hozzá hasonló, hanem olyan szeretet, ahogyan Ő fordul felém.

Gyónás szentsége /04

A tudatos küzdelem nem jelent feszült és állandó résen levést. Ez is egyfajta próbálkozás lehet, mely évekig eltarthat, de ez inkább csak arról szólna, hogy kiismerjem a kísértő szándékait és a rosszra hajlamos emberi természetet, rejtett szándékú győzelmem és büszkeségem miatt akkor is, ha mindezt a Szeretetért küzdve teszem. Bukások sorozataiba esem így bele. Olyanokba is, melyeket nem ismertem és gondolni sem tudtam volna.
Mielőtt ennek mélységeibe merülnénk, egyre inkább arra kell figyelnünk, hogy kapcsolatunk miért és hol szakad meg az isteni Szeretettel?

Gyónás szentsége /05

Újrakezdéseinkben mindig a lemondások, az áldozat, a fölajánlások, az elfogadások hiányáig, a közbenjáró imádságok hiányáig jutunk vissza. Ezek mind a szeretet nélkülözhetetlen vonásai.
Ezek közül egynek a hiánya is elég a visszaeséseimhez. A még nagyobb és tudatosabb küzdelem azzal kezdődik, amikor ezek közül mégsem hiányzik semmi, mégis elfogadom és beleegyezek a kísértés ajánlataiba. Kínálatában válogatva a lehetőségek között.
A gyónás, mely alapja az újrakezdésnek, a visszatalálásnak, nem pótolja vagy nem jelenti azt, hogy a Szeretet burokjában védve volnék. Még azt sem, hogy önmagamról megfelejtkezve csupa jót lássak magamban. A fordítottját sem. Azt igen, hogy mint a gyónás idején, teljesen megnyílva az Isten előtt, fölismerjem, hogy ez a kitárulkozásom mégis miért kezd idővel ismét bezárulni.

Gyónás szentsége /06

Hogy miért zárul be kitárulkozásom az Isten előtt, arra nem elegendő az olyan válasz, hogy mert a kísértés nagy. Ilyen válasszal ugyanis nem vagyok képes szeretni, és nagyjából erről szól a válaszom is; „Ahhoz, hogy szeretni tudjak, és szeretni tudjalak úgy, ahogyan szeretnéd, vond meg tőlem a kísértést...”
Így nem leszünk képesek a szeretetre. Ez egy furcsa közeledési mód, ami védekezést is jelent, vagyis csendes támadást, és ajánlást jelent az Istennel szemben. Ez a fajta közeledésem számtalan újabb kísértés lehetősége.
Mintha olyan csodát várnék az Istentől, melyben megmondom neki, hogy mit tehet azért, hogy engem boldognak lásson, anélkül, hogy tisztában lennék azzal, hogy a szeretetem viszonzása sem jár lemondásaim és áldozataim nélkül.

Gyónás szentsége /07

Próbáljuk ki, mi történik akkor, ha az eleséseimért, a velejáró szenvedéseimért hálát adok. Amikor nem a kísértőre fogok mutogatni, nem a nehezebb kihívásaimra, és nem is a kilátástalan gyötrelmeimre. Másokra mutogatás nélkül.
Ne csapjunk bele a szabadulás miatt azonnali és minden múltat törlő, visszaemlékezés nélküli hálaadásba, mely elvakítana. Tisztában kell lennünk azzal, hogy mit jelent Teremtménynek lenni és megmaradni, a bűnök kerülésével.
Meg fogom érteni, hogy milyen gyönyörű Embernek lenni. Emberként látni és fölmérni olyan döntések lehetőségeit, melyek előttem állnak Isten kínálatában.
Ugyanis teremtményként ismerhetjük, megismerhetjük, mit jelent szeretni, és hogy mi az ára. Csodálatos, hogy mind abban részt vehetünk, föláldozva magunkat úgy, ahogyan Áldozatában az Isten ezt bemutatta nekünk.

Szeretetben /01

Lemondásaim, fölajánlásaim akkor lesznek kedvesek az Isten előtt, ha azokat nem saját vágyaim kielégítése miatt teszem, hanem válaszként mindarra, ami Benne végbe ment és ma is végbe megy a bűn miatt. A bűnöm miatt.
A válaszadásom távolságtartással nem fog megtörténni. A szeretet mindenben közel maradást, egyesülést jelent. Azonosulást. Egészen közel hozzá, egészen Vele és Benne. A „miértekért”, és azok miatt.
Hogyan is tudhatnék meg mindent a Szeretetről? Hogyan ismerhetném Őt, ha nem lennék teljesen az Övé, lemondva minden másról?
Csak részeit ismerhetném, de azokat is tele tűzdelve a saját toldásaimmal. Amiért ezer- meg ezerféle módon szakítjuk Őt darabjaira a saját igazságaink és szeretetkívánságaink és elképzeléseink miatt.

Szeretetben /02

Lemondásaim, áldozataim nélkül háborús zónában küzdök és általában másokkal szemben. Ismét valami igazság miatt, de azok nélkül. A közben jelen lévő vagy éppen újra erősödő bűneimet félre téve és figyelmen kívül hagyva.
Az Istennel szemben is küzdök, amikor győzelmet akarok. Akkor is, ha ezt vele akarom megvalósítani. Ezt a fajta győzelmet vagy büszkeségem szomját, az Isten jobban ismeri. Jobban tudja azt is, hogy olyan hatalmat szereznék, mellyel ismét csak távolodnék Tőle.

Szeretetben /03

A Szeretet magát adja, és teljességében úgy, ahogyan válaszolok, amennyire a nyitottságom „engedi”. Önmagamat csapom be, ha azt gondolom, hogy mivel Ő mindenható, és a Szeretet teljessége nem adhatja magát másként akkor sem, ha a feltételeket én szabom meg és én szűkítem le. Elég sokszor és elég hamar próbálunk eddig a pontig eljutni.
Ezen a ponton azonban magunkra maradunk. Egészen addig, amíg újra nem Tőle függ az a szeretet is, mely nélkül önző, féltékeny és gyűlöletre képes lennék csupán.
Lehetek a Kereszt Isten Áldozatának közelében így is, de csak közelről látnám mindannak hiányát, amit idáig is láttam, csak távolról.

Szeretetben /04

A Szeretetben maradni nem lesz elég a szeretet tartalékjaim kimerítése és azok praktikus alkalmazása, amíg van hozzá türelmem is. Ezekben ugyanis több lehet abból, ami az enyém, amit én produkálok, amire képes vagyok.
Vezethetnek közelebb Istenhez, de amint merülő készletem lenne, már nincsen miből adnom Neki sem.
A kimeríthetetlen kincsek forrása nem bennem van. Ha volna is miért még hozzáadnia, az azért történhet talán, mert a kicsiben is, a kevésben is hű volnék, hű maradnék Hozzá.
Az Ember szeretete, az odaadó szeretete, nem annak fölmérhető vagy mérhetetlen nagyságától függ. Különösen, amikor a kicsit nehéz odaadni, vagy a kevésből is nehéz odaadni mindazt, amim csak van.

Szeretet ajándéka /01

Érdekes, hogy amikor kegyelmi ajándékokra gondolunk, vajon mi minden jut eszünkbe a Szentlélek ajándékaival kapcsolatosan, és mi mindenhez szeretnénk hozzájutni, szeretnénk megkapni.
Egy dolgot szívesen figyelmen kívül hagyunk, és nem is tűnik ajándéknak sem, minden ajándékainknak forrása. Mintha nélküle és szinte csak az Ő érdemeiért mégis beállhatok a sorba én is.
Mégis, mitől lenne vagy válna élővé bennem bármelyik ajándék, ha nem válik bennem élővé és mintává az odaadó Szeretet, Jézus Krisztusban, az Irgalomban?

Szeretet ajándéka /02

A Szeretetnek van egy csodálatos ajándéka számomra. Az, hogy szerethetem, mert van Kiért és van miért. Az, hogy rám tekint, figyel rám és észrevesz Valaki miatt. A Szenteket nem fűzi jobban más ajándék az Istenhez, mint az Ő Áldozata, és áldozattá válni viszonzásképpen.
Meg tudunk nevezni ajándékokat, ismerhetjük azokat, de a szükséges Irgalom nélkül még az Áldozatról is megfelejtkezem.
Felnőttként mégsem figyelhetek csupán az ajándékozó és Teremtő Isten kezére. Az újabb meglepetéseket várva. Jobban kellene figyelnem Arra, Aki valamiért önmagát adta értem.

Szeretet ajándéka /03

Isten ajándékainak forrása az Irgalma.
Sok ajándék is akkor kezd élővé válni bennem, amikor kapcsolatomban vele az Áldozata is élővé válik.
Válaszomban lehet, hogy elég lett volna csak annyi, hogy mindent odaadva szerethetem Őt, gyarlóságaimmal együtt is. Lehet, hogy nem is kértem ennél többet és nem is vágytam többre. Ekkora szeretet előtt azonban minden meglepetést felülmúló, amikor mindent megad ahhoz, hogy ott lehessek Vele, még a szenvedésében is a bűnök miatt.
Sokan nélkülöznék ezt a Szerelmet, vagy megszűrnék, hogy ebből a szerelemből ez mégis kimaradjon. A nagyobb szeretet miatt, a több viszonzásáért azonban mintha idővel már kimondatlanul is jobban vágynék.

Szeretet ajándéka /04

Nem mindig jelent szeretetközösséget, amikor a féltékenység, a hiúság, a büszkeség, a hatalomvágy és a tekintély megtartása élretörőbb. Különösen, ha valaki ezért kilóg a sorból és kicsinysége miatt is megelőzi a „nagyobbat”, a nagyobbakat. Megaláztatásnak addig nem ismert furcsa szeretetpróbáival találkozik szemben.
A megpróbáltatás sorozatait mégsem azok fogják jelenteni, azokkal megküzdve. Fontosabb marad és nagyobb küzdelmet jelent mindvégig Jézus közelében maradni, a szenvedésének mélységében és hatalmasságában, melyben mindennél nagyobb az Ő szeretete és Irgalma.

Imádkozzatok ellenségeitekért /01

„Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért!”
/Mt 5, 44

Imádságaink fokmérője is lehet. Mint a szeretetünkké. Amire képesek vagyunk.
Jézusnak mindenképpen olyan felhívása van benne, ami nagyobb küzdelmet is jelenthet, mint amikor imádkozni is nehezünkre eshetett elkezdeni, megtanulni. Rátalálva egyáltalában olyan gondolatokra, melyek beleillenek az imádkozásba, a szeretetszótárunkba, saját szavainkkal.
Azután ugyancsak nehéz másokért vagy éppen az ellenségemért is imádkozni. Mintha elölről kezdődne minden az imádkozás újabb nehézségeivel. Minél inkább szeretném, annál nehezebb, hogy szeretetben szülessen meg ez az imádság is, a másikért történő közbenjárással. Miközben éppen azt és úgy kívánom számára, amit magamnak kívánok az Istentől a megbocsájtásban.

Imádkozzatok ellenségeitekért /02

„Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért!”
/Mt 5, 44

Ki lenne az ellenségem? Egyértelműen az, aki fegyvert ragad és rám ront?
Ki lehet az, aki ellen nem használok fegyvert, de csak azért, mert messze kerülöm? Ez milyen állapot lehet? Nincsen szó háborúról sem, csatákról sem, veszekedésekről sem, mert nincsen a közelemben. Milyen belső harc folyik bennem, amikor napokig nem tudok távolodni sem az illető akaratától, modorától, ahogyan velem bánik?
Inkább tapasztalatokat gyűjtve megpróbálok fölkészülni a váratlan támadásaira. Kiismerve őt és kibeszélni. Én akkor kije volnék?
Vagy magamban hordom a jót, a szeretetet, amit nem akar észrevenni, és nem akar abból tanulva jóságossá válni velem szemben?
Ha belegondolok, nemhogy az ellenségemért nem tudok imádkozni, de még a szeretteimért sem azzal a szeretettel, ahogyan az Isten szereti bármelyiküket is.

Imádkozzatok ellenségeitekért /03

„Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért!”
/Mt 5, 44

Ne gondoljuk, hogy a másik számára ez lenne egy szelíd feltétele annak, hogy megjavuljon. Ha ezt nem érteném, mit értek meg Isten szeretetéből, akinek irgalmára újra és újra én is rá vagyok szorulva, és ugyan más bűnök miatt, de lehet, hogy még jobban.
Ezt az imádkozást nem lehet gyakorolni. Ezt el kell kezdeni. Előkészületek nélkül. Úgy, ahogyan az Isten sem várakoztat engem a megbocsájtással, amikor annyira szükségem van rá. Az imádságomban nincsenek miértek. A magyarázkodásom helyett ott van a Válasz. Az Isten Válasza, Akinek áldozata miatt kedvesebbnek találja a másik embert is, mint engemet is annál, mint amilyennek el sem tudom képzelni.
Aki így tud imádkozni, nemcsak magával szemben teszi, hanem más imádságokban is valószínű, hogy egészen közel lehet az isteni Szeretethez.
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Magadhoz emelsz

Ott fúj a szél, a lélek
Ahol csak akar
Felkap és elsodor
És mindent fölkavar

Magához vonz
És fölemel
És szívemnek mélyén
Ő jön el

Mélység és magasság
Melyeken áthatol
És Irgalmára csendben
A lelkem ráhajol

Mit adhatnék

Karjaimba vennélek
És ringatnálak
Minden fájdalomtól féltenélek
És óvnálak

Mit adhatnék
Hogy tudd, mennyire szeretlek
Sebeimben láthatod
Hogy érted mi mindent veszítek

Mit adhatnék többet
Sokszor tehetetlen vagyok
Keresztre feszítve is
A szeretet maradok

Szeretetben

A szeretetben
Nincsenek nemek
Csak hála mindenért
És mindenért köszönet

Útkereséseink

Aki útkeresésben van az Isten felé, a közben jelentkező távolságot később is tapasztalni fogja elődeihez, a Szentekhez hasonlóan. Úgy tűnik majd, hogy a közelségből még távolabb és magához közelebb hív az Isten, amiért eltűnik előlünk és minden magyarázat nélkül, tapasztalatok árán nekünk kell rátalálnunk ismét arra az útra, melyen közvetlenül elé érkezünk.
Mégis a távolság, az Isten távollétének az oka, korábban sem volt másképpen, minthogy a felém közeledése neki sem könnyebb, amíg meghatározom annak módját, vagy csak részint fogadok el bármit is az Ő felajánlásából és Áldozatából, vagy a mindennapos szeretetben maradva, különösebb ajándékozottságra számítok.
Sokszor nekem kell többet adnom ahhoz, hogy ismét „ajándékozni tudjon”. Ehhez pedig közel kell engednem úgy, ahogyan irgalmában fölajánlja értem önmagát.

Kincseink /01

Aki minden tekintetben hű marad a Szeretethez, önmagát legyőzve és fölajánlva látja, hogy „Szentként” élni nem kiváltság, hanem minden Ember számára „kötelező” érvényű.
Jézus szavai és a fölhívása, nemcsak néhány embernek szólt és nemcsak néhány ember számára feladat, hogy milyen kincseket gyűjtsenek. Hogy ragaszkodjanak az égiekhez, melyek az Istentől valók.
Miközben ragaszkodnánk is, de válogatva bennük és közöttük nem vesszük észre azt sem, amink van. Ezek legtöbbször olyanok, melyeknél többre vágyunk, és ha több is jutna, mindig az újabbat akarjuk.

Kincseink /02

Az újabb kincsekért küzdve mintha újabb megtapasztalásait gyűjtenénk be az isteni Szeretetnek. Önmagunk meggyőzésére.
Az isteni Szeretettel mégsem fogunk tudni helyet és „szerepet” cserélni. Akkor sem, ha többet tudok meg Róla, felőle.
Nem fogom teljesen megismerni, és majdnem semmit sem fogok Róla tudni, ha nem kötődöm Irgalmához.

Kincseink /03

Az isteni kincseket sokszor gondoljuk személyre szabottnak, páratlan kitüntetettséggel. Melyeket, amint magukra tűznénk, azt nem az Isten tette. Fokozatok sincsenek az Ő elismerésében velem szemben.
Ha gazdagabb szeretnék lenni az ajándékozottságban, nem tekintem többnek mindazt, amit addig is kaphattam Tőle, minthogy többet mutathatott meg magából érdemeim nélkül.
Nem vallhatok magaménak semmit.
Ha több is lennék, valószínűbb, hogy Ő lett a több mindazzal, amit sikerült visszaadnom az Ő teljességében.

Amihez szívet is adtál

Mindenem megvan
Hogy szeretni tudjak
És megadtál mindent
Hogy mást megtagadjak

Amihez vágyakat nem adtál
És nem adtál vonzalmakat
Amihez szívet sem adtál
Hogy maradjak ezektől szabad

Amikhez lelket sem adtál
És csillapítani sem tudnád szomjamat
De megmutattad, mitől lehetnék boldog
És mitől lehetnék sokkal gazdagabb


Ő meg én
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Ne adj többet

Szerelmed oly nagy
És sok nekem
Ne adj többet
Csak mindig keveset Istenem

A többet
Nem tudná viselni lelkem
Szívem szerelme
Megpattanna bennem

Hagyd, hogy
Szomjazzam utánad
Hagyd a távolságot
Amit csak lelkem láthat

Ha tenyeredbe vennél
Hagyd, hogy megnyugodjak
Hogy Te sem kívánsz többet
Szerelememből magadnak

Közbenjárásaink /01

Amikor imádságot kérünk valakiért, és a kérésünk teljesül vagy sorunk jobbá válik, azonnal le tudjuk fordítani a változásokat logikánk szerint materiális válaszainkkal. Megmagyarázzuk, hogy nyilván és érthető módon, miért és hogyan történhetett.
Nem tudnánk ezt megtenni mégsem, és maradna az aggodalom, ha az imádság vagy valakinek az imája mégis elmaradt volna a háttérben.
Hol lehet az Isten ilyenkor, milyen messze és távol tőlünk a gondolkodásunkban? Legalább olyan messze, mint amikor egy az egyben mindent az Ő tettének könyvelünk el, kizárva és figyelem nélkül hagyva fölajánlásokat és mások áldozatait, melyek miatt az Isten utat talált és lehetőséget felénk. A szeretetünk útján feléje úgy, mint aki felé ezért jobban meg tudott nyílni a Kegyelem.

Közbenjárásaink /02

Sokszor elválasztjuk az isteni csodát attól, és ki is zárjuk, amire mi is képesek vagyunk. Ezért sem vesszük észre a csodát, amit csak akkor tartunk annak, amikor nincsen rá magyarázat.
Ezért is nehezen egyeztethető össze a „hétköznapi, szürke” és állandó isteni jelenlét a törődő gondviseléssel, amit olykor észreveszünk.
Olyan viselkedés és gondolkodás ez, melyben senkit sem zavar, ha van Isten, és minden gond nélkül működik úgy, mintha nélküle is működne, de amikor valóban tehetetlenekké válunk, akkor esélyt adunk a számára.
Az Isten nem engedélyezett esélyeket keres. Nem alkalmakat figyel, hogy mikor szólítjuk Őt végre.
Függetlenül tőlünk, akik pedig nehezen vesszük észre, hogy a Mindenséget betöltő és mindenen átható szeretete Nélkül semmire sem lennénk képesek és senkik sem lennénk. Semmik. Szeretetünk sem lenne, mely önzetlen áldozatokra képes Miatta és egymásért.

Isten közelsége?

A megbocsájtásaiban, nemhogy egyenrangú nem vagyok az Istennel, mégis hányszor kerekedek Föléje biztonságomat érezve, miközben nem látom be, hogy mennyire szükségem van Rá, mennyire Tőle függök akkor is, ha különösebb gondok nem terhelnek.
Isten közelségét nem a gondtalanságom fogja igazolni.
Még ha jobban is igazolják Isten közelségét a küzdelmeim, a lemondásaim, a fölajánlásaim egyértelműen mégsem fogják azok sem bizonyítani. Mivel a Szeretet mindig igazolásra, visszaigazolásra vár. Szünet nélkül. Minden ember életében, minden egyes embertől.
Mikor és hogyan mondhatnám ki egyszer is a Szeretet felé, hogy tökéletes volnék a szeretetben, amikor, ha mindent meg is tettem volna, hogyan tehettem eleget abban, amiből nem lehet eleget adni, és ráadásul sok szeretetemben az önzésem, az önérdekem az ön védelmem is nagyon sok.

A dicsőítés felszabadít? /01

Bár a csönd szokatlanul idegen, az Irgalom előtt mégis olyan út nyílik meg azzal, mely lehet, hogy hosszadalmas, lehet, hogy semmitmondó és Isten nélküli szárazságnak tűnik, mégis a lassú közeledésben a találkozás mélyebb, tartalmasabb és egyre tartósabb.

A dicsőítés felszabadít? /02

A dicsőítéssel egyszer nem fogunk tudni mit kezdeni. Amikor nagyobb szükségünk lenne a csöndre, melyből a dicsőítés fakad. Ezek a dicsőítések örömtelik ugyan, mégis csend fakad föl belőlük. A Szeretet csendje.

A dicsőítés felszabadít? /03

A dicsőítésben ki lehet merülni. Nagyon sok ilyen öröm általában akkor csendesül, amikor már „elég belőle”.
A csöndből nem elég. Akkor sem, amikor úgy tűnik, hogy sok.

A dicsőítés felszabadít? /04

Dicsőítéseinkről gondoljuk, hogy ahhoz tömeg kell.
A csendhez nem fontos a tömeg. És nem lesz azzal sem nagyobb, sem mélyebb. De gyönyörű, akár „négyszemközt” volnék az Isten előtt, akár együtt másokkal az Oltáriszentség jelenlétében, mert az ottlét, a találkozás mindig személyes. Míg az örömujjongásban könnyen a tömeg tagjává válok.

A dicsőítés felszabadít? /05

A csöndből fakadó dicsőítés nem hangulatot keres. Nehezebben is születik meg. Sokáig szinte gondolatok és szavak nélkül.
Mivel a Szeretet sem „érinthető” azonnal. Mint ahogyan a közeledésemben, az első találkozásaimban megérteni sem könnyen fogom tudni Őt.

A dicsőítés felszabadít? /06

A csendből fakadó dicsőítés csendet őriz. A csend válaszát. Örömét és a boldogságot. Boldogságát annak, hogy sosem voltam egyedül. Még akkor sem, amikor pedig a Szeretetnek távolodnia kell ahhoz, hogy közelebb hívjon magához, és megismerve pedig hű maradjak Hozzá akkor is, amikor nagyobb próbatétel idejére eltűnik előlem, és bennem is csak az emléke marad.

A dicsőítés felszabadít? /07

Könnyen fölszabadít önmagam elteltségére, önmagam és a tettem elismerésére.
A csend, az Isten csendje, húzóerő Jézus előtt, az Ő jelenlétében. Minden ember ezzel a „húzóerővel” áll szemben, és sokszor ez ellen küzd.



Benső szentély




Tarts meg engem

Tarts meg engem szeretetedben
Ne legyen szükségem semmi másra
Légy nagyon féltékeny
Szerelmed ne vesszen bennem kárba

Tarts meg engem magadnak
Akkor is, ha nem én lennék, akit kerestél
Tarts meg, és vigyázz rám nagyon
Amiért annyira szerettél
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Isten temploma

Isten temploma, nem kívülről épül
Díszíteni is belülről érdemes
Díszeitől sem a külseje szépül
Rombolni is csak belülről lehetséges

A tied

Isten templomát én építhetem
Legbelül én szépíthetem
Díszei az atya kezétől szépek
Sötétben is világító fények

Szeretetre hajló ragyogásban
Örökké nyíló virágzó illat
Szivárványban tündöklő
Szirmokon gyöngyöző harmat

Szomjat oltó
Végtelen szomjazó szeretetben
Hol lelkem ringatod
És irgalmad hullik szívemre cseppekben

Szerelmünk

Szerelmed fénye
Lemondásoktól ragyog
És áthatja fényét szerelmem
Mikor teljesen már a tiéd vagyok

Pedig nem lenne szerelmem
Semmi
Ha nem ölelnél szorosan magadhoz
És nem tudnálak téged átölelni
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Ne siess el

Csend van körülöttünk
És bennem
Míg itt vagy
Csend van a szívemben

Most itt vagy
És itt vagyok
Ne siess el
Én maradok

Ha mennél is
Maradok mozdulatlan
De lelkem követni fog téged
Mert vágyam változatlan

Szeretni akarlak

Nincsen semmim
Mégis mindenem megvan
Csak szeretni akarlak
És gyönyörködni benned, karjaidban

Semmim sincsen
És Rajtad kívül nem kell semmi
Csak szeretni szeretnélek
Ahogyan Te tudsz engemet szeretni

Dalolnék veled

Dalolni akarok
Énekelni örömben veled
Beléd karolva
Hogy mennyire megszerettelek

Dallamát akarom hallani
Nem csak szerelmednek
Szenvedésedről is tudni mindent
Tudni, hogy miért is szeretlek

Ringass el

Ringass el, ringass engem
S ne hagyd elfelednem
Hogy rózsáimnak
Tüskéi vannak bennem

Hogy előtted
Mégis szép vagyok
És tüskéimtől
Meg nem válhatok

Ne sértsenek
És sebet se ejtsenek
Ha vér hullna szívedre
Csak szívemen ejtettek sebet

Ne engedd

Ne engedd, hogy érzéseket csaljak szívembe
Kimutatva, mennyire szeretlek
Ments meg ezeknek cseppjétől is
Hogy szereteted helyett, ne az enyémekre leljek

Hagyd, hogy a szárazságban
Nélküled képtelen legyek szeretni
És míg rád nem találok
Szerelmed hiányát ne tudjam feledni

Itt vagy

Nem várlak
És nem is hívlak Téged

Itt vagy
Mintha minden pillanatban érintenélek

A csoda

Aki többet ad, és mindent, megismeri a csodát. Mely az ismeret pillanatától kezdve már nem az. Csak szeretet marad.
Mindenre, amire azt mondjuk csoda, arra ámulattal nézünk, amíg nem válik bennünk is csodává, hogy szeretetéből fakadóan képesek vagyunk viszonozni szeretetünket.
A csoda egészen közelről maga A Szeretet. A csoda is Belőle fakad, amit annak mondunk, mely csodálatos.

Dicsőítéseink

Mennyire becsapjuk magunkat a hangosabb hálaadásainkkal. Mintha Isten azt jobban hallaná, vagy az öröme is nagyobb lenne.
Tudok-e halkan dicsőíteni? Amit csak az hallhat meg, Aki egészen közel kell, hogy hajoljon hozzám, mert szeret.
Az ilyen dicsőítés, még tovább is tart. Nem szűnik meg azzal, hogy kimondtam.
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Ha kérdeznéd egyszer

Ha kérdeznéd egyszer, hogy vagyok
Tudnám, hogy itt vagy
És örömömben tagadnám gondom
Bármilyen nagy

Ha csak egyszer mondanád
Nem kérdezném többé, szeretsz-e
A hit és a valóság
Bennem összekeveredne

Ne hagyj el engem

Ne hagyj el engem Szeretet
Ne hagyj el engem, kérlek
Hagyd, hogy fogjam kezedet
Hagyd, hogy kísérjelek Téged

Hagyd, hogy kövessem lépteid
Hagyd, hogy a nyomodban járjak
Hadd legyek mindig közeledben
Hagyd, hogy Rád találjak

Hagyd, hogy megérinthesselek
Hagyd, hogy öledbe hajtsam fejem
Hagyd, hogy megérthesselek
És gondolataid hadd kövesse lelkem

Hagyd, hogy elmerüljek Benned
Hagyd, hogy maradjak szüntelen
Hadd nyíljon vágyad teljesen
Hadd találjon válaszra bennem

Hagyd, kérlek
Mosolyod hadd csodáljam
S ha örömöd keresnéd
Megtaláld lelkem mosolyában

Maradj, a szívemben
Mindig közelemben
Maradj, Végtelen Szeretet
Hadd legyek Tiéd egészen

Énekeld velem

Hadd daloljam szerelmed
Hadd énekeljem el neked
Hadd dúdoljam, mennyire szeretlek
Milyen boldog vagyok Veled

Énekeld velem szerelmem
Énekeld lelkem énekét
Amit csak Te ismerhetsz
Szerelmünk Okát, és Örömét

Mikor felemelsz

Mikor felemelsz magadhoz
Egészen közel elragadsz
Mert a Földi szerelemért lehajolsz
És az Ember sóhajáért itt maradsz

Szeretetfüggőség /01

A Szeretet Teremtményeként, ha másképpen nem megy, kiharcoljuk magunknak, hogy szeretve legyünk. Ez azonban már nem csak önző és egyben pusztító, mely lehet akkor is ilyen, amikor különösebb harcok nélkül, de mégiscsak védem azt a szeretetet, mellyel én gazdálkodom.
Ezt a szeretetet védem az Isten előtt is, amikor ezzel a szeretettel fordulok Felé, ezt a szeretetet kínálom föl, és erre a szeretetre ezzel a szeretettel kérem az áldását. Tulajdonképpen a beleegyezését és jóváhagyását mindarra, ami a bennem lévő szeretetre lenne várt és egyben elismerő válasza. Melyre építhet, melyet csak szépíthet, ha éppen tetszésemre történne minden, amikor nem kényszerít változásra és változtatásra.

Szeretetfüggőség /02

Az isteni szeretettől függeni hozzá alkalmazkodást jelent. Anélkül, hogy legelső lépésként a saját szeretetemet és szeretetigényemet fogadtatnám el Vele. Ez ugyanis falként dől le, amikor kiderül, hogy valamiért mégsem találok igazolást arra, ami az emberek közötti kapcsolatomban lehet mégis szimpatikus és megnyerő. Mely azonban lehet egy teljesen más kör, másmilyen szeretetkapcsolat, melyre alapozva azt sem veszem észre, ha imáim minden lehetőségét kizárják annak, hogy a másik embert éppen úgy elfogadjam, mint az Istent, mert fontosabb lesz számomra, hogy előbb ők fogadjanak el engem.

Szeretetfüggőség /03

A Szeretetfüggőség, - az isteni Szeretettől való függés, - az Egyetlen és Igaz Szeretettől való függést jelenti. Akinek szeretete meghatározó minden irányban.
Más és önálló mércét jelent velem, magammal szemben is és a környezetemmel kapcsolatosan. A közvetlenül vagy közvetetten érintő és a Végtelenben nyúló ismeretlen Világgal szemben is.

Szeretetfüggőség /04

Az isteni Szeretettől függeni odaadást és „kiszolgáltatottságot” is jelent. Szentként élni talán nem is lehet másképp.
Nincsen benne visszavonás a magam részére, nincsen benne megőrzése, elraktározása, szeretetének megnyilvánuló egyetlen pillanatából sem az emlékezés lehetőségén kívül. Amint így tennék, nem lenne teljes a nyitottságom mindarra, amit folyamatosan adna, mert időnként eltérnék ajándékozása lehetőségétől, amikor az „emlékeit” venném elő. Amikor az idő is megáll. Az ajándékozásainak lehetősége.

Szeretetfüggőség /05

Szeretetfügésünk több mint pusztán az érzések és érzelmek átélése és megtapasztalása. Az isteni Szeretet ezeket is igénybe veszi a Felé fordulásaink kezdő lépéseivel, melyhez azonban később is vissza-visszatérhetünk. Ami magunkra mutatást jelent az Isten előtt is.
Hányszor vagyunk Hozzá olyan közel, hogy már szinte mindent megértünk Irgalmából, a megfeszített és újra szabad szeretetéből, mégis képesek vagyunk a Kereszt előtt is magunkra mutatni, mintha a Megváltásunk, az Áldozatban megmutatkozó hatalmas Szeretet mégsem lenne elegendő a boldogságunkhoz.

Szeretetfüggőség /06

Szeretetfüggőségünk az Istentől nem jelent más szabadságot, mint amit Ő kínál föl lehetőségként. Szabaddá téve arra, hogy szeretni tudjak az Ő szeretetével.
Mely szeretet nem zárul be, nem sértődékeny, nem kritizál, és minden tulajdonságában az Irgalom a gyökere.
Az Irgalom előtt, - Isten Irgalma előtt maradva, - nem lesz más szeretet bennem többé azonkívül, amit Tőle kaphatok. Miközben mindenféle más szeretetigényem, ami Tőle eltérő vagy nem Tőle van, tele van fogyatékossággal, melyben csak az marad életben, amit én támogatok, amit én gondolok és tartok jónak, szimpatikusnak, megfelelőnek, kis bátorsággal hozzá illesztve.

Szeretetfüggőség /07

Miről is szólna másról Jézus felhívása, kijelentése azzal kapcsolatosan, hogy „Legyetek szentek”? - Az isteni Szeretet és Irgalma felé történő nagyobb és egyre teljesebb odaadásról.
Amikor saját szeretetszomjunkat csillapítjuk különböző módokon, az isteni Szeretet válaszát és megnyilvánulásának lehetőségeit toljuk félre és zárjuk ki. Ebből a takarásból, ebből az ismeretlenségből szeretne közelünkbe jutni, amikor figyelmeztet arra, hogy az Ő útjai mennyire mások.
Mások, amíg még a Kereszt lábánál is visszanézünk, magunkat sajnálva, és hogy milyen nagy az Ő szeretete, nem látjuk, nem vesszük észre, mert nem nézünk föl, nem nézünk a szemébe. Mintha nem is hallanánk és nem is értenénk, nem is hallanám és egy szót sem értenék abból, amit mondani szeretne.
Mintha meghalt volna, elmúlt volna és lezárult volna a Szeretet legbensőbb megnyilvánulása egyszer és mindenkorra előttem és bennem.

Érints meg

Érints meg
Isteni kezeddel
Érints meg
Végtelen szeretettel

Érints meg
Kezed nyugodjon rajtam
Gyógyítsd a lelkem
Minden pillanatban

Gyógyítsd, csitítsd
És öleld Kedvesem
Szólítsd a lelkem
Szólítsd magadhoz csendesen

Szeretném hallani
Szerelmes hangodat
Szívemben csodálni
Szerelmes Arcodat

Isteni kezeddel
Érints meg kérlek
Végtelen Szeretet
Szeretni szeretnélek



Te és én




Kettesben

Mikor nincs több, mit adhatnék
Csak magam maradok
A világnak gondját is elfelejted
Számodra mindennél fontosabb vagyok

Akkor én leszek a legboldogabb
És szívemben több semmi sincsen
Te maradsz meg nekem akkor
Mindenség szerelme, végtelen Isten
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Abból tudom

Abból tudom, hogy számodra létezem
Hogy szeretlek
Hogy vágyaimban, örömeimben
Téged kereslek

Abból tudom, hogy számodra létezem
Hogy vágyaidra rátalálok
És más vágyat szívemben
Semmit sem találok

Abból tudom, hogy örömöd teljes
Hogy számodra létezem
Abból tudom, hogy örömöd kedves
Hogy szívemben keresem

Tudod jól

Te vagy a minden
Szeretlek
Te vagy az élet
Szeretlek
Benned virágzik a tavasz
Szeretlek
Örömöm te vagy
Szeretlek
Szeretetem oka vagy
Szeretlek
Megbocsájtasz
Szeretlek
Bízol bennem
Szeretlek
Lehetőségeket adsz
Szeretlek

Feladatokat is adsz
De szeretlek
Sok mindent szeretnék
De szeretlek
Sok a tennivalóm
De szeretlek
Vágyaim elsodornának
De szeretlek

Szeretetem kevés
De kereslek
Lehajolsz mellém
Mert szeretlek
Gondolataim követed
Mert kereslek
Akarod, hogy rád találjak
Mert tudod, mennyire szeretlek

Hagyd, hogy megköszönjem

Mikor valamit megköszönök
Mintha te, már megköszönted volna régen
Meglepni is alig tudlak
Nem tudok nagyobb örömöt adni mégsem

Mikor valamit megköszönnék
Hiába maradnál, elsietsz mellettem
Szerelmed hiába kimondhatatlan és örök
Hagyd, hogy egyszer mégis megköszönjem


Itt vagy

Itt vagy
Nincsen távol, és nincsen közel
Szerelmed mélysége végtelen
És magához ölel

Itt vagy
A világban bárhol rád találok
Szívemben csend van
S ha nem jönnél sokáig, várok



file_26.jpg

file_27.wmf



Elrejtem arcomat

Akaratomat elrejtem
De nem megyek tőled messzire
Csak hogy légy szabad
És tudjál dönteni nélküle

Elrejtem vágyam
És lépteim nyomát előled
Fogsz-e még keresni
Tudni akarok mindent felőled

Elrejtem arcomat
És csönd marad utánam
Vajon közelebb hoz felém
Hogy szerelmem újra lássam

Hallod-e hangomat
Hallod-e mégis a legnagyobb csendben
Kell, hogy visszhangra találjon
Kell, hogy szerelmem fölismerjem

Várj még

Várj még egy kicsit
Ne jöjj közelebb
Ne érintsd, ne szólítsd
Szomjas lelkemet

Várj
Ez még nem az a pillanat
Mikor láthatom arcod
És kedves mosolyodat

Várj még sokáig
Mozdulatlan, csendben
Hogy jobban szeresselek
És rád találjak bennem

Közelebb

Közeledve hozzád
A távolság közöttünk nagyobb
És egyre közelebb
Egyre távolabb vagyok

Lelkem csak veled
És általad lesz szabad
Mikor a távolság elmúlik
És a szerelem marad

Adj még nekem

Adj még nekem szeretetedből
Abból tudom, hogy számodra vagyok
Adj még nekem szeretetedből
És szívem szerelemtől ragyog

Szerelmed

Elrejtetted kincsed a mélybe
És én mennyire kerestem
Le kellett merülnöm érte
Csak hogy egyszer megérintsen

A mélybe, a csöndbe
Hová jöttél utánam
Követted lépteimet
És minden vágyam

A csendbe, hová merültünk
Egymás kezét fogva
És hallottam hangodat közelről
Mielőtt lelkem megszólalna

A csendbe, hol azt hittem
Én vagyok egyedül
De szótlanságod elárulta
Hogy szerelmed a mélységekben is elmerül

Eltűnsz

Eltűnsz, mikor már jobban látlak
Eltűnsz, mikor már jobban szeretlek
Eltűnsz, és újra várlak
Eltűnsz, és újra kereslek

Hogy szeretni tudj

Minél jobban szeretlek
Jobban ölelnélek
Szerelmem megkötne
És csak féltenélek

Szívembe vésted szerelmed
Hogy el ne felejtsem
S hogy jobban tudj szeretni
El kell, hogy engedjem

Maradj mellettem

Melletted vagyok
És szorosan fogom a kezed
Boldogan sietek nyomodban
És futok szabadon veled

Mosolyunk válasz
Világod ölelő szerelmedre
Nem tudom
Nélküle milyen is lehetne

Nem tudom
Míg a kezedet foghatom
S ha el is veszítenélek
Hangodat közelről hallhatom

Ismerem szerelmed

Szerelmed oly szép
És belülről éget
Magadhoz ölelve
Átölellek Téged
Szerelmed csendes
És végtelen
Ismerem örömöd
Szerelmes Istenem

Mutasd meg

Istenem! Irgalmasságodnak kincseit mutasd meg nekem
De csak apránként
Nehogy elforduljak, és a káprázattól lehunyjam a szemem
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Elárulod

Elárulod, mit tudni szeretnék
Mert annyira szeretlek
Ha nem távolodnál, maradnék
Csak hogy a közelben lehessek

Elárulod, s ha nem is kérdezném
Magadtól mondanád
A csend hangja szerelem
A szerelem érti minden szavát

Elárulod
Mert gondolataid annyira kerestem

S ha távol is voltál
Mindig közeledben lehettem

Szép vagy

Szép vagy
Örömöd látom szemeidben
Csodálom minden vágyadat
Amint rámutatsz újra bennem

Mindenhol ott vagy
Megszűnik; itt vagy ott
S ahol ott vagy
Mindenütt ott vagyok

Mintha vinnél magaddal
Egymás kezét fogva
Pedig csak mozdulatlan állunk
S én vagyok, szerelmednek fogja

Nélküled

Tudod
Mennyire tőled függ minden
Mitől olvad a jég virága
És fakad föl a tavasz bennem

Tudod
Nélküled gondolatom sincsen
Szerelmed sem ismerném
S maradnál magadra, Végtelen Isten

Időtlen szerelem

Nincsen idő
Csak vagy, és vagyok
Közös pillanat a ma
És a holnapok

Szebb csak attól lehet
Mennyire szeretlek
S hogy Rád találjak
Mennyire kereslek

Vigyázz rám

Ismered szándékaimat
Hogy szeretetedből is többet akarok
És tudod, hogy nélküle
Semmi sem vagyok

Ismered szomjamat
Hogy szavaid súlya milyen nagyok
Vigyázz rám jobban
Féltésed nélkül összeroppanok

Egyszer megértem

Mit szeretnél
Mikor szívembe tekintesz
És a mélységbe hajolva
Magadhoz intesz

Mit szeretnél
Mikor szívemhez túl közel hajolsz
De csönd marad közöttünk
És nem válaszolsz

Mit szeretnél
Ezt a csendet is alig értem
És úgy tűnik
Nem változik semmi sem, mégsem

Hagyd ezt a csendet
Maradjon mégis
Amiről nem beszélünk
Egyszer megértem én is

Kell, hogy tudd

Kell, hogy tudd
Mire is gondoltam
Mikor fejem
A szívedre hajtottam

Kell, hogy megértsd
Miért is tettem
Szíved dobbanásán
Megnyugszik a lelkem

Ne menj messzire

Mikor távolodsz
Eltűnik szerelmed
Mintha nem lett volna
És igaz sem volt Benned

Eltűnik nyoma
Mi szívemen maradt
S csak lelkem idézi
A boldog múltakat

Mert ismerem szerelmed
Mélységét-magasságát
Honnét feltör bennem
Hogy lelkem szorosan öleld át

Honnét feltör újra meg újra
Váratlan és ismeretlen
S hogy nem szűnt meg még sem
Újra el kell hinnem

Kitárt karokkal
És nyitva hagyott szívvel
Mert nem zárhatom be
Hiába mennél el

Menj akkor
Hogy újra keresselek
Menj távolabb, messzebb
Hogy jobban szeresselek

De ne maradj el
Sokáig mégsem
Lelkem elfáradna
És nem emlékeznék rád én sem
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Érints és égess

Nevedre hajoljon meg lelkem
Hajoljon meg előtted teljesen
Tiéd legyen minden figyelmem
Más vágyam ne legyen semmi sem

Forduljon feléd
Mintha nap érintené arcomat
S ha felhők takarnának
Űzd el messzi a sötét viharokat

Érints és égess
Ne hagyd magára lelkem
Nem baj, ha érted elégek
De ne hagyd kihűlni szerelmem

Nem értenélek

Mikor követlek
Virágos réten haladunk
De van, hogy hirtelen
Mindketten magunkra maradunk

Amikor elválnak útjaink
És kettéválik a szeretet
Amiről azt hittem őrzöm
De útközben elveszett

Nem őrizhetlek
És nem tarthatlak fogva
Nem érteném szerelmed
Ha szívemnek lennél a foglya



Benső utak


Szeretettől szegényen /01

Nagyon nehéz szegénynek lenni. Mégis elérhető az a szegénység, mely egyébként az egyre több nélkülözéseink nélkül „megjátszásba” torkollik. Vágyunk rá valamennyire, mert sejtjük, hogy az isteni szeretethez, - úgy, mint az emberi kapcsolatban a szerelemért is, - lemondásainkkal juthatunk közelebb, de sokszor azonnal fölállítunk egy magunkra mutató igazolást, amiben azonban magunkra maradunk, és amelyben magunkra maradásunk hamisan igazolja azt is, hogy nem véletlenül. Gondoljuk, hogy azért is, mert oly nehéz lehet mások számára a szegénység követése.
Szegény volnék vajon, amikor van, aki még nálam is szegényebb? Vagy ő talán abban a szegénységben él, melybe a sorsa vitte és egyébként nem akarta?

Szeretettől szegényen /02

Nem minden esetben látszik ugyan, de van, aki valóban egyedül marad a szegénységében. Nem nyomorban, hanem a Szeretetnek több esélyt adva. Azzal a szokatlan megfogalmazással, amit nyomorúságnak is mondhatunk, egyéb küzdelmeink miatt is, a bűneinkkel szemben.
Az isteni Szeretet nagyon féltékeny. Jobban, mint gondolnám, a begyűjtött, fölhalmozott kincseimmel szemben, melyek miatt a szeretetem megoszlik kettőjük között, és könnyen nyer igazolást, hogy bizony az anyagi, tárgyi feltételek biztosítása mennyire nélkülözhetetlen.

Szeretettől szegényen /03

Általában, - hiába nem gondoljuk - de átlátszó az isteni Szeretet. Ha nem látunk át rajta, az azért van, mert mást látunk, ami takarja.
Nem vesszük észre azt sem, amikor annyi mindennel körbe vagyunk véve az isteni Szereteten kívül, hogy többnyire már csak a gondolatainkkal tudunk valamit fölmutatni, száraz szellemi értékként, miközben minden, ami a Szeretet valóságára mutatna, abból, azokból semmi sem látszik.

Szeretettől szegényen /04

Lehet éppen az anyagi gazdagsággal együtt is szegénynek lenni, de az azért gyönyörű, vagy akkor válik azzá, amikor minden gazdagságomat, a belső kegyelmi ajándékokat is fölhasználva tudom nélkülözni, tudok azokról is lemondani. Úgy, hogy másokért fölajánljam, hogy mások gazdagodhassanak abból az örömből, melynek elérése kockázatos, de ha az „ízét” nem tapasztalják meg, félnek elengedni olyasmiket, amikbe kapaszkodnak, és félnek Olyanba kapaszkodni, akinek szeretéséhez, vagy Szeretetének megtapasztalásához minden más nemcsak fölösleges, hanem kerülendő.

Szeretettől szegényen /05

A szellemi gazdagság is lehet olyan, mely úgy is élni képes, ha többre nem vágyom a háttérben meghúzódó anyagi és tárgyi gazdagságnál, amikor biztonságom és kényelmem megvan. Amiért azután könnyen beleesünk az önigazolás különböző módjaiba. A küzdelem azonban folyamatos lesz, főleg azokkal szemben, akik többet is adnának egyetlen isteni Kegyelemért, egyetlen cseppért abból a Szeretetből, amiről annyira tudunk beszélni, annyira szépeket tudunk mondani, és amelyek azért olyan szépek, mert megfoghatatlanok olyan gazdagságom mellett, amiért alig tudnék vele mit kezdeni, ha éppen a szükség sem visz rá.

Szeretettől szegényen /06

Nem tudunk róla, vagy nem akarunk tudni arról, hogy szavaink, gondolataink mennyire elárulják, hogy miből merítünk. Milyen gazdagságból.
A Szeretettől „szegényen, vagy az isteni szeretet miatt szegényen, általában nem marad másunk.
Ami minden még hozzá rakódik, az a szavainkban is kicsapódik. Lehet mellettük vagy velük együtt a mondanivalóm egy darabig érdekes, de csak én nem veszem észre, hogy a sok mondanivalómmal mennyire nem mondtam semmit, mennyire nem beszéltem arról, amiről viszont mindenki látja, hogy mennyire szeretnék.

Szeretettől szegényen /07

Akiben vagy akikben a Szeretet a minden, minden vágyuk és kívánságuk alapja az odaadásban, ott a „háttérgazdagság” is gyönyörű. Igazán személyhez tartozó, igazán róla szóló és Őt idéző. Amiből alig marad valami az illető után.
Amíg közöttünk volt, elégnek tűnt. Kiegyensúlyozva benne is azt a Szeretetet, mellyel együtt élni tudott, és tovább tudott adni. Mert volt miből.
Ez a gazdagság és a pótolhatatlan szeretet akkor tűnik föl jobban, amikor elment közülünk. Hiába marad itt a gyermekkori kopott szőrű kedvenc kis mackója, elvitte magával azt a szeretetet, ami oly gazdaggá tudott tenni a jelenlétében, hogy többre alig vágytam.
Amikor még azt is elfelejtettem, hogy egyszer pedig nekem is attól kell gazdagabbnak lennem ahhoz, hogy ne csak szeressenek engem, hanem, ami fontosabb, hogy én szeretni tudjak.

Szeretettől szegényen /08

Él az isteni Szeretet. Él az a kapcsolat, melyben történnek a mindennapi csodák és minden pillanatnak a csodái. Nem attól, mert rámondjuk akár, hogy az élet maga is csoda...
Aki a Szeretettől él, és Belőle merítve nem tudja nélkülözni, az tudja igazán, hogy ez mennyire fontos. Mennyire csak ez jelent biztonságot. Minden próbatétel bizonytalanságán fölküzdve magát a Szeretetig. Évek munkája lehet mindent odaadni, de nem azért, mert ez lassú folyamat, hanem mert hiába adok át mindig mindent, a mostani pillanatban a most születő vágyaimat, figyelmemet is át kell adnom. Ettől folyamatos a szeretet, mely már több, mert Szerelem.
Mert állandó odafigyelést, állandó ráfigyelést, de még gyönyörűbbet is jelent; mégpedig állandó odaadást. Mindent visszaadva és rábízva mindent.

Szeretettől szegényen /09

Aki a Szeretetben él, az nem beszél a szeretetről, arról, hogy mi is az. Míg mi rengetegféleképpen megfogalmazzuk évezredek óta.
Milyen érdekes is, hogy az Úr Jézus nem olyan formában tárta elénk, ahogyan mi szeretnénk mások értésére adni, saját vágyaink kiteljesedése miatt, sokszor a saját magunk simogatásáért.
Lemondásokkal jár a szeretet, az én lemondásaimmal. Azután, vagy közben, az áldozatnak minden lehetőségével, amennyire föltűnik előttem, hogy mi állna az utamba.
Fogok találkozni a Szeretettel, és nemcsak egy hosszú út és küzdelem végén. Fogok találkozni Vele, és minden találkozásban, minden odaadó figyelemben egyre hosszabb lesz az ideje annak, amiért túl sok időre nem válok el Tőle, idővel pedig már el sem válok.

Szeretettől szegényen /10

Lehet beszélni a szeretetről, de ha nincsen az a szegénység, amiért minden más nélkülözést jelentene, előbb-utóbb a Szeretetet magát fogom nélkülözni.

„Ne érints” /01

Az érintés, - az, hogy valakit megérintünk, - a valóság megtapasztalása. Érinthető, kézzel fogható tapasztalás bizonyossága. Vegyülnek benne és hozzá kapcsolódnak érzelmek, melyekről tudjuk, hogy milyen változatosak. Amennyire a szeretetszomjunk olthatatlan, kavarognak benne érzékiségek, indulatok, ölelések és hárítások, a szeretetünknek egyéni és sajátos határaival. Éppen úgy, mint ahogyan a szeretetünkhöz szorosan tartozó nemtetszésünk kimutatása.
Az Istent is a szeretetvágyaink korlátaival keressük, és próbálunk rátalálni ezeken a kereteken belül, melyek lehetnek számunkra jólesőek, és ha cseppnyi érzését tapasztalnánk, alig vesszük észre, hogy abban az érzésben magunk vagyunk és magunkra maradunk sokáig.

„Ne érints” /02

Isten felé közeledve észrevehetjük azokat a gátakat, melyeket érzelmeink szabnak, de gátat jelenthet a közeledésünkben érzelmeink elfojtása is. Pedig a „teljességünkhöz” hozzá tartoznak. Ott van bennük a szeretetnek tisztább forrása is és minden lehetősége annak, hogy az Istent észrevehessük és megnyílhasson számára az út, és a lehetőség ahhoz, hogy közeledni tudjon, vagyis, hogy én közeledni tudjak felé.
Amíg ragaszkodunk a szeretetvágyaink „teljességéhez,” kielégítéséhez, a szerint ítélünk, fogadunk el, fogadunk be, vagy zárunk ki és hárítunk el dolgokat.
A hárításnak alig észrevehető csapdája az is, amikor az Istent más úton-módon, más módszerekkel akarom tudni és tapasztalni a világban, a szeretetnek magamra húzódó és magam köré záruló burokjában.

„Ne érints” /03

Az isteni szeretet nem burok, mely megvéd engem minden támadástól. Akkor sem, ha ezt a burkot én építem ki körülöttem, meggyőzve magamat arról, hogy a bennem születő békesség és egyensúly az Isten jelenlétét bizonyítja bennem. Jelenlétének számtalan megtapasztalható formájában, mely miatt annyiféle vallás, annyiféle hitvilág, annyiféle módszer ad és nyújt lehetőséget ahhoz, hogy a teremtett világunkban és magunkban is fölfedezzük Őt. Hiába kell és szükséges elmerülni és tudást szerezni a különböző lehetőségeket gyakorolva, úgy tűnhet, mintha nem is lehetne más módon Istenhez közelebb kerülni.
A számtalan módszer, gyakorlat tömegeket vonz. Az Isten „érintéséhez”. Miközben megtanulom behunyni szemem, elterelni gondolatokat, emlékezést a rideg valóság ténye elől, és csak arra figyelni, amit én szabok ki és én jelölök meg határként ahhoz, amin belül ott kell, hogy legyen az Isten.

„Ne érints” /04

Megtapasztalásaink az Istenről vagy vele kapcsolatosan mindenféle módszerre alapozva is bizonyíthatók, és amíg ezekre alapozva bizonyítjuk Őt, - a jelenlétét, - ugyanilyen módon válik mégis bizonytalanná egyszer.
Megtapasztalásaink, ha nem az érzelmeinkre vagy azoknak kimutatásán alapszanak, másféle módon is megszerezhetők. Az „érintésnek” számtalan más módján.
Mégsem lesznek a Teljességnek teljes megtapasztalásai.

„Ne érints” /05

Isten jelenlétét érintjük csupán, amikor alkalmazott módszereinkkel nem kívánunk többet, mint utat és teret biztosítani számára ahhoz, hogy jelen lehessen nemcsak a külvilágomban, hanem bennem is.
Módszereink hasonlók ahhoz, mint ahogyan megszerzünk magunknak mindent, amire csak szükségünk van. „Ha nem megy így, akkor majd megszerzem másképpen.”
Csak részeket, a Szeretetnek „darabjait” szerezhetjük így meg, darabokra, „rezgésének vagy rezdülésének részecskéire” szedve Őt. Hogy Neki, - a Szeretetnek, - mégis mire volna „szüksége,” mit adjak vissza magamból, - aligha veszem észre, ha csak szívom magamba mindazt, amiben Ő Van jelen. Miközben kiszívom és kiszűröm a Világból mindazt, ami Ő.

„Ne érints” /06

Isten érintése, az irgalma, a megbocsájtás, és olyan Szeretet, melyben élni hagyom a másikat, de nem hagyom magára. Módszer kellene ehhez? Valamilyen tanulmány elvégzése, melyben nemcsak elmerülnék, de el is vesznék? Mennyi próbálkozás születik újra és újra a szeretetnek, az ember és az Isten felé forduló szeretetnek kizárásával? Az én irgalmam és megbocsájtásom nélkülözésével.
Isten irgalma, a megbocsájtás nemcsak velem szemben nyit meg határokat, hanem bennem is határok szűnnek meg, amint az irgalom és a megbocsájtás bennem is megszületik. Ez nem mindig egyezik a saját elképzeléseimmel, a saját vágyaimmal. Nem mindig csöndes és többször fájdalommal jár.
Az érintésnek, - Isten érintésének és közeledésének, - különleges formájával.

„Ne érints” /07

Isten „érintését” könnyen belefojthatjuk olyan érzelmeinkbe, melyek újra szabad utat nyerhetnek. Érdemes azonban odafigyelni arra, hogy ezek lehetnek bármilyen őszinték, ismét lehetnek olyan erősek, melyek képesek eltakarni előlem a Szeretet tisztaságát és Valóságát, vagyis a jelenlétét bennem, ha azokra alapozva rájuk támaszkodom, ha a belső szeretet megtapasztalásom biztosítása lesz az alap.

„Ne érints” /08

Amikor szükségem lenne arra, hogy az Isten „bizonyítson”, hogy él a szeretet, él az irgalom, hogy minden gondolata és szava Élet, és benne van jelen az Irgalma minden magára vállalt szenvedéssel, akkor nem szabad várni. Nem szabad várni arra, hogy Ő tegyen valamit. Valamit is azon kívül, amiben Ő már mindent megtett.
A várakozásomban ugyanis sokszor nem figyelek másra, mint egy várt válaszra, amire csupán Isten helyeslését várnám.
Ez, vagy az ilyen várakozások, általában nem visznek Hozzá közelebb, és sokszor szakításainknak adnak okot. Miközben alig „hallom” meg, alig értem meg Őt, alig értem meg, amit mondani akar, vagyis már ki is mondott, - Szeretetének állandóságában, mely örök, - hogy nekem kell lépnem.
Az ilyen várakozás ugyanis leginkább csak toporgást, egyhelyben maradást jelentene a tétlenségben, tevékeny és élettelen szeretetem nélkül.

„Ne érints” /09

A szeretet, - bármilyen furcsán hangzik, - nem lehet a megtapasztalásaimtól függő. Az Isten túlhív, vagyis közelebb magához, az ilyen határok nélkül.
A feltámadt Krisztus és Mária Magdolna párbeszéde gyönyörű. Párbeszéd lenne csupán, érintés nélkül, Magdolna érintése nélkül?
Több. Olyan érintés, olyan találkozás, mely nemcsak Mária Magdolna és Jézus találkozásával történt.
Minden imádságunk és minden közeledésünk egy hasonlóan újabb és újabb találkozás sorozatai. A központban ugyanolyan Szeretettel, ugyanolyan Szeretet jelenlétével és Irgalmának jelenlétében ölelés és az érzékelhető érintések tapasztalása nélkül is.

Mit válasszak? /01

A különböző vallások mind hordoznak szörnyűségeket, borzalmakat, amiért támadhatók is. A Kereszténység vajon a sok és különböző vallás kinövése lenne, történetében sokban hasonló kialakulásával?
Hasonlatosság miatt és az ősiséget tekintve, a korábbi, vagyis régebbi vallások és hiedelmek előnyt élveznek, vagy újra utat találnak. Visszakanyarodva a kezdeti formákhoz, a gyökerekhez, melyek ezért is tűnnek igaznak és alapnak.

Mit válasszak? /02

Több vallásban is fölbukkannak hasonló motívumok, közöttük kiemelkedően az Istenre találásnak más-más módjával, más-más néven nevezésével.
A Keresztény vallásban úgy tűnhet, mintha ez a vallás kiszűrte volna és összegyűjtötte volna mindazt, amit hasonlóképen alkalmazhat és magáénak tekinthet.
Az isteni terv, Istennek megváltó akarata és szándéka, bármennyire isteni, mégsem lesz más, mint amilyenre a Világnak, a mi világunknak, környező és belső világunknak szüksége van. Akkor sem, ha ehhez, - a Megváltás művéhez, - hozzácsapjuk saját kegyetlenségünket, bűneinkből fakadó borzalmainkat.
Az Egyház alapítása, a Kereszténység, a közösség, nem ezekre alapozva történt.

Mit válasszak? /03

Fordulhatok más téziseken, dogmákon, ősi hagyományokon és törvényeken alapuló hitek és vallások felé is. Mindenfelé hasonló kérdések sorozata merül föl.
A Megváltás, az irgalom, a megbocsájtás mégis Egyetlen pontból ered. Az Egyetlen isteni Szeretetből. Még a formaságnak tűnő Szentháromság is a szeretetnek, a Szeretet Istenének, az Ő szeretetének Teljességét mutatja. Számunkra kiemelve benne mindazt és rámutatva mindarra, ami minden sajátos és a bűnnel hajlamos szeretetvágyunkat nélkülözi.
Minden ősi múlt, és bennük minden megváltónak hitt ember születése, a vágyunkra mutat, keresve a közelebb jutás, a visszatalálás lehetőségét az Istenhez.

Mit válasszak? /04

A bűn, a bűnöm, a gyarlóságom a Szeretettel szemben, Isten akaratával szemben tűnik csak föl és valóságosnak az Ő Igazsága előtt.
Ezeknek fölismerése a beismerésemmel és a belátásommal, csak vesztést jelentene és a halálomat. Az emberi természet, a Teremtmény nem képes az örök életre más szeretetformákból merítve, csak a Szeretetből, az Istenből. Ő az örök és kimeríthetetlen Szeretet forrása, az Élet forrása, teremtője, létrehozója. A vágy pedig bennünk nélkülözhetetlen szomjúság, ami nélkül, - vagyis nélküle, - képtelenek volnánk élni itt a Földön is. Helyesebben nélküle, a saját szeretetünkbe fojtanánk bele mindent, mely szeretet ölni is képes. Minden olyan szeretettel is ezt tesszük, mely ellenkezik a vágyainkkal, és amely alól az Isten, az isteni Szeretet sem kivétel.

Mit válasszak? /05

A Szeretet többet jelent annál, hogy csak én részesüljek benne úgy, hogy én magam nem hagyom magamat kimeríteni abból a szeretetből, melyben azonban folyamatosan részesülök. Nem részesülnék Benne, ha nem lenne jelen az Oltáriszentségben, és áldozata, fölajánlása nélkül maradnék.
Nem részesülnék Benne, nem is találkoznék Vele, és csak elképzelés lenne minden találkozásom Vele, az Istennel. Mert a távolság semmilyen formája nem visz közelebb hozzá, az Irgalmához, és Irgalma nélkül az embertársamhoz sem tudok közeledni feltételek, előítéletek és ítélkezéseim nélkül. Abban a Világban, melyben hiába nem vagyok fontos a másik számára, én mégis felelős vagyok a másikért.

Mit válasszak? /06

A világra kiterjedő Megváltás senkit sem nélkülöz. Ilyen Isten pedig csak Egy Van, és változatlanul is ilyen marad.
Semmilyen érte vagy a nevében és mellette vívott harc és ítélethozatal ezen, vagyis Rajta, az Ő tulajdonságán, az Irgalmán és az Igazságosságának „ítéletén” nem változtat.
Ítéletén, melyről azt gondolom, hogy Ő hozza meg, de hogy mennyire nem vagyok méltó a Szeretetére, az ítéletet előbb mondom ki magammal szemben magamra, mielőtt az Irgalma megszólalna. Az Ő válaszát azonban meg kell várni. Időbe telik, ha a válaszától elszoktam, vagy ha az Irgalmát még nem ismerem.
Isten Irgalmának Végtelensége nem a Világegyetem felé nyúlóan végtelen. A Szívünkben rejlő mélység nagyobb a világ mélységénél. Irgalmának nagysága és mélysége felénk mutat. A vágyainkra. A szívemben rejlő vágyaimra, melyek sokszor szégyenletesek.

Mit válasszak? /07

Isten a mindenre kiterjedő válaszát Jézus Krisztusban nyilvánítja ki. Legapróbb vagy lényegtelennek tűnő kérdéseinkben is, de különösen a bűnömre vonatkozóan.
Ha nem érteném, ha nem is hallanám, - ahhoz, hogy „megszólaljon”, - nézzek oda az Áldozatára. Ha idáig csöndbe volt és elrejtette volna magát előlem, vagy a Világ elől, nézzek oda, hogy mit műveltem én, hogy elhallgasson.
Mit is válasszak? - milyen más hitet? Ha mást választanék, úgy tennék, vagy olyat, mintha nem akarnám, hogy ezekről a dolgokról beszéljen, nem engedném meg, hogy ezt újra meg újra elém tárja, és ezzel fölelevenítse, élővé tegye bennem szerelmét, szeretetének bizonyítékaként.

Mit válasszak? /08

Amiben nem engedek, abban az Isten nincsen ott. Nincsen jelen az olyan vágyaimban.
Ülhetek vagy térdelhetek az Oltáriszentség előtt órákig is, és nem fog történni semmi sem, ha van, amiben nem engedek. Amiben ne vegyen részt. Mert nem akarom. Még saját boldogságom is képes becsapni, ha így megyek Elé.
Azonnal kifejezhetetlenül mindent betöltő lesz a Szeretet jelenléte, amint nem lesz mit féltenem, titkolnom és takarnom előtte. Amint nem lesznek olyan vágyaim, melyek számomra többet érnek az Ő vágyainál. Melyek elvonják figyelmem Róla, és másfelé sodródik lelkem, Tőle távolodva.

Mit válasszak? /09

Ha nem hagyok és nem szorítok magamban helyet az Irgalmának, akkor nem hagyom „megszólalni” sem, és nem hagyom, hogy szóhoz jusson. Többet fogok ugyan beszélni a szeretetről, de túlnyomóan csak azok miatt, vagy csak azért, amiért nincsen jelen bennem. Ezért is marad el a szeretet megfogalmazásainkból az irgalom.
Valamiért az irgalom mindent fölülír. Mindent. Nemcsak az ítélkezésünket kizárva, hanem az élet lehetőségét megadva egymás felé is, és az Istennek pedig azt, hogy meg nyílunk Előtte, aki maga az Élet mindannyiunk számára.
Mit is válasszak, vagy milyen más hitet, amikor minden hitnek hiányzó láncszeme ez a Szeretet, és az Irgalma az Oltáriszentségben, amiért több a lemondás, egyre több az odaadás, a fölajánlás és az áldozat, de már nem csupán az Isten részéről.
A Megváltásban már nekem is „szerepem van”, és feladatom, mert a Szeretet él és magamban hordozom. Amit tovább kell adnom, lehetőséget adva mindenki másnak is.

Szeretet öröme /01

Törekszünk rá és keressük is a lehetőségeit az örömnek. Erre alapozva napjainkat, kapcsolatainkat, egészségünket. Milyen küzdelmet jelent ez, amikor törekszem rá akár művi módon is, csak hogy pozitívan éljem meg a pillanatokat is. Hosszabb távon nehéz megtartani, de erre is vannak módszereink, melyekkel, ha kell, újrageneráljuk, hogy a belső egyensúlyunk visszatérjen.
Hasonlóképpen van ez a hitünkkel kapcsolatosan is, ha a fölfokozott lángolásban már nem is vesszük észre a Szeretet valóságát. Az örömét.
Amikor a nekünk jóleső belső öröm lehet hangosabb annál is, hogy Őt észrevegyem. Aki hiába van mellettem, a bennem lévő zaj és lárma, de különösen a hangulat, eltakarja Őt.

Szeretet öröme /02

Sokszor a vágyaink sem szólnak másról, mint hogy meglepjük magunkat. Az örömszerzés lehetőségeivel.
Nehéz is sokszor beilleszteni a „szerzett” örömeinket abba az örömbe, mely isteni. Akkor is, ha azt gondolom, hogy mivel öröm, azzal az Isten is csak egyet érthet.

Szeretet öröme /03

Isten örömét, a Szeretet létezését, meglepő módon nem fogjuk megtalálni, ha mindig az örömének érintését keressük Benne. Ha arra vágyom, hogy a boldoggá tegyen úgy, hogy az örömálmomat folyamatos örömökben valóra váltsa. Kiszolgáljon engem és elképzelt vágyamat tegye teljessé. Miközben mennyi minden másról tudni sem akarok.
A Szeretetnek azt az Arcát sem ismerve, melyhez, ha közelebb hajolok, vagy egészen közel, már fáj. Mert a Szeretet, a tiszta Szeretet, minden elvárásaim és elképzeléseim és faragásaim nélkül fájó tud lenni.
Fájó, ahogyan rámutat a külső és a belső világomra, a különbözőségre, melyben valamiért nem vagyunk egyformák. És fájó, amint azzal is szembesülnöm kell, hogy Ő maga, vagyis a Szeretet, megdöbbentő módon, szenvedni is képes.

Szeretet öröme /04

Az isteni szenvedés fölött valahogyan hamar át akarunk siklani. Legalábbis megoldást keresve arra, hogy mint a róla elképzelt szeretet bennünk, minél előbb az Ő örömében legyen teljes.
Istennel tesszük ezt, és talán azért is, mert a bennünk elképzelt teljességet, és a hozzá tartozó örömöt, a szenvedés mintha rombolná és tönkre tenné.
A bennünket érintő szenvedések, valóban, valamit átfogalmaznak és olyasmire késztetnek, amire igazából nem készültem. A vágyaimban sem voltak benne, különösen azért sem, mert akkor az Istent sem érteném.

Szeretet öröme /05

Amíg vágyaimat az örömszerzés befolyásolja, hangulatfüggővé tehet. Sokszor nem veszem észre, amiért az Isten arca, vagy inkább az elképzelt istenem, miért más megint. Sokféle ilyen istenkép kialakulhat bennünk, amiért nem akarunk ráismerni az Igaz Istenre.
A Szeretet, Igazság. Igazságát föltárva előttem végigkíséri az életemet, akkor is és úgy is, ha csak arra van belőle szükségem, amit a saját kialakított igazságaimhoz hozzá toldhatok. Ettől azonban az én igazságaim labilisak lesznek, és minél inkább hangosabbak, annál hamisabbak is.

Szeretet öröme /06

Szűz Mária öröme miért is lehet olyan különös és gyönyörű?
A többféle embertípus és a különböző emberi természet sem jelenti azt, hogy az Isten csendje és öröme ne juthatna el a legkülönbözőbb mélységekbe. Ahová eljutva a különbözőségek ellenére is Szeretetazonosságok születnek. Az Ő Arcának hasonlatosságára. Örömében és a szenvedésében.
Talán a Kereszténység „titka” is lehet ez? - gyönyörű ez, mely mégsem titok, amint megszületik teremtményében, templomaiban, az Emberben.

Szeretet öröme /07

Amikor örömeinket hangosságba fojtjuk, mintha az Isten örömének csendjét el is fojtanánk.
Kifejezhetjük örömünket dobokkal, tánccal, a tobzódó örömben, de mintha csak egy adott „pillanatot” ünnepelnénk, ügyet sem vetve arra, hogy az Isten nem állt meg velünk ünnepelni, és nem tette félre kis időre sem megváltásunk szándékát.
Furcsa örömök ezek, mintha Isten felé lenne válaszunk arra, hogy most ne foglalkozzunk azzal, hogy örömünknek mégis miért volt akkora és olyan nagy az Ára.


Szeretet öröme /08

A Szeretet, amikor szóhoz jut, tőlünk távoli csendbe hív. Közelivé válik azonban, amikor tapasztaljuk, hogy ez a csend bennünk kell, hogy kibontakozzon. Még a körülvevő zajok, lármák, háborúk és bűnök ellenére is, melyekkel az isteni szeretet nem azonosul. Mint a bennem lévő bűneimmel és bűnös vágyaimmal sem.
Ebben a csendben juthatunk csak egészen a közelébe. Bármennyire is mérhetetlennek tűnt ez a távolság. Amennyire tőlem távolinak tűnt, annyira mélységessé fog válni bennem. Amit csak az Ő szeretete és öröme tud betölteni, de sosem befejezett módon. Minél mélyebbre hatol bennem, annál több lehetőség nyílik meg előttem arra vonatkozóan, hogy még annyi űrt is betölthessen bennem.

Szenvedő közbenjárások /01

Mennyi imádság válik a kérő számára lényegtelenné, amikor aggodalma helyett már hosszas beszédben képes igazolni. Pl., hogy nem volt hiába való a fáradozása és a kedvező körülmények mindent megoldottak. Ügyes is volt, meg tulajdonképpen nincs is gondja, mert csak aggodalma lehetett talán nagyobb, ami teljesen fölösleges is volt, amikor körbe van véve olyan emberekkel, akik ugyan ritkák, de nagyon is megtalálhatók az ő körében. Számára ők „A Szentek”.
Amiért más vagy mások nézzenek föl rá, és amúgy, ha kell, még segíteni is tud.

Szenvedő közbenjárások /02

Megdöbbentő, amikor nagyon is átlátszóvá válnak szándékaink és a hitünk. Amikor tehetetlenségünkben az Istenhez fordulva másokat kérünk meg arra, hogy helyettünk tegyék meg, amire időt és fáradtságot nem szánunk. Még megdöbbentőbb, amikor az is kiderül, hogy szórakozással, vagy halaszthatatlannak tűnő és az imádságnál fontosabb dolgokra pazaroltuk az időt.
Ezek ugyanis kiderülnek anélkül, hogy elárulnám.

Szenvedő közbenjárások /03

Mennyire ki tudjuk használni mások közbenjárását. Nagyon jól tudva, hogy kit vagy kiket vonjunk be a küzdelembe helyettünk. Magam helyett.
Az Istent félrevezetni mégsem fogom tudni. Nem akarok változni, de pozitívnak is tűnhet a többiek előtt, hogy tudom, mit is jelent az imádság, tudom, hogy a gondokat is Isten elé kell vinni. El nem árulom senkinek, hogy magam helyett küzdjenek meg én értem, a szándékomért, az akaratomért. Ha esetleg mégsem kapnám meg, amit kértem, akkor sem én fáradtam érte, és különösebben nem is érdekel.

Szenvedő közbenjárások /04

A közbenjáró imádkozóknak mindig valamilyen szeretetére számítok. Amilyenre nem vagyok képes - az Istenért, vagy Vele szemben.
Ez azonban az egyik alapvető és kiinduló pontja annak, amit ha nem árulok el, nem tudhatják. Lehet ezzel játszani, hosszú ideig, amíg ki tudom használni őket.
Vajon mit gondolok, amikor kérésemet az Isten felé továbbítják? Vajon csak azt adják tovább, amit szűken eléjük tártam gondjaimból?
Ha olyan vagy olyanok segítségét kérem, akikről úgy gondolom, hogy közelebbről élik meg a kapcsolatot az Istennel, azokat becsapni, átverni, kihasználni nem fogom tudni.

Szenvedő közbenjárások /05

Mások közbenjárása az érdekemben vagy az érdekeimért, sokkal átfogóbb tartalommal történnek, mint amilyenre gondolni mernék. Amire gondolok, az általában csak annyi, hogy szerzek magam köré egy ima gyűrűt, egy burkot. Magamat megvédve mások által.
Ez képzelet. Ami jóleső és biztonságot jelent számomra attól a pillanattól kezdve, hogy az „imahadjáratot” elindítottam. Amikor másokat küldtem csatába a győzelmemért.

Szenvedő közbenjárások /06

Amennyire a szándékom hamis és látszólagos, csak én nem akarok tisztában lenni azzal, hogy az Isten válasza miért más. Csak én nem akarom tudni, hogy Ő nem is válaszolt. Még ha Rá fogom azt is, hogy valamiért nem azt adja, amit szeretnék. Rá foghatok mindent, ahogyan ilyen hozzáállással meg is tehetem.
Azonban egyszer meg kell tudnom, hogy a válasz az én válaszom volt. A saját vágyamra, a saját hozzáállásommal. Amihez Istennek semmi köze nem is lehetett. Mivel szándékomban sem volt semmi, ami az Ő Szeretetéhez hozzátett volna, kiegészítve azt a Szeretetét, azt a szenvedést, melyről tudni sem akarom, hogy értem is történt, miattam is, és hogy mit jelent.

Szenvedő közbenjárások /07

Szenvedést jelentene a közbenjárás értem? Kinek, amikor csak csupa szeretetszándék lehet benne? Hiszen imádság! Az pedig csupa szeretet lehet!
Szeretnénk nagyon, ha az imádságok is szeretettől lennének cseppfolyósak.
A Szeretet fölismerése azonban sok tekintetben fájdalommal jár. Amikor másként tárul elém, mint ahogyan én vagyok képes szeretni Őt. Nem a nagysága miatt elsősorban, hanem a különbözőség miatt, ahogyan a közömbös szeretetem képes olyan ítéletre, hogy megfeszítem Őt.

Szenvedő közbenjárások /08

Szenvedést jelentene a közbenjárás értem? Ha van a közbenjárók között, az imádkozók között olyan, aki közelebb áll Jézushoz, úgy gondolom, hogy az csakis szeretni képes - engem.
Aki közelebb áll Jézushoz, az valószínűbb, hogy Őt szereti jobban. Valószínűbb, hogy az Isten végtelen szeretetéből is többet kap. Több részt a vele eltöltött szeretetkapcsolatban, a szenvedésben is.

Szenvedő közbenjárások /09

Közbenjáró imádságaink nem tarthatnak bennünket távol Jézustól. Nincsen távolság azzal, hogy Jézus és közöttem ott van a harmadik, aki elválaszt.
Milyen gyakori lehet az ilyen szándék, csupán a Szeretetre bízva, hogy végezze el, amire képes, anélkül, hogy közelebb is lennék Hozzá a kérésemen kívül.
Egészen közel Hozzá, nincsen közöttünk távolság. Semmi. Mintha én feküdnék a hordágyon előtte, mert miben is lennék más, vagy különb a másiknál azzal, ha Jézushoz mégis közelebb lennék? Lehet, hogy nem hordágyon történt az esetem, de hasonló gyógyulásra nekem is szükségem lehetett a bűneim miatt. Esetleg járni is alig tudtam, mégsem voltam béna. A bénaság, a tehetetlenség és a vakság számtalan formája is ráhúzódhat a lélekre is.

Szenvedő közbenjárások /10

Aki Jézushoz közelebb volna, az azért lehetséges, mert miközben többet ad a Szeretetért, többet tud meg Róla.
Aki Isten elé viszi a másik embert, méltatlan lenne, ha olyan ember tenné ezt, akit egyébként semmi sem köt Jézushoz a kíváncsiságán kívül.
Aki közbenjár, az tudja az utat, tudja, hol lehet Jézusra találni azonnal és most, és a kérése, az imádsága nem várat meg senkit. Mert valószínű, hogy Jézustól nincs is távolabb egy pillanatra sem, ezért minden vágyát ismeri.
Nemcsak a kánai menyegző és más ünnepi örömökben, hanem egészen az örömöt jelentő és elhagyhatatlan tényezők miatt. Mint a gyógyításaiban is. Melyekben az Isten másról beszél és másként mutatkozna be, ha jobban odafigyelnénk Rá a csodát jelentő örömökön túl.

Szenvedő közbenjárások /11

A csodák, melyekben a Szeretet tárul elénk, nem gondtalanságot hordoznak üzenetként felénk. Választ vár tőlünk. Döntést és döntéseket.
A velem történő csodát, Isten szeretetének megmutatkozását lefordíthatom úgy is, hogy a kedvemre akart tenni.
Egyetlen csoda sem történt anélkül, hogy rá ne mutatna méltatlanságomra és a bűneimre. Arra, hogy változzak meg, változtassak mindenen, ami a Szeretet irgalmától távol tart.

Szenvedő közbenjárások /12

Jól érezhetem magamat egy imaháttér biztosításával. Ráadásul úgy, hogy nem teszek lépést az Istenhez, az Irgalmához közelebb. Azonban olyan állapot ez, melyben az Isten sem tud hozzám közelebb jutni.
Az ilyen állapotra jellemző, hogy az imaszándékok is többnyire már arról szólnak az érdekemben, amiért távol vagyok Tőle. Hiába nem ezt kértem, hiába nem is ezt akartam.

Szerető Isten? /01

Jézus gyógyításaiban mintha előtérbe helyeznénk olyan isteni Szeretetről alkotott képet, mely minden mást eltakar előlünk. Vagyis önmagunkat. Az igazi arcunkat, olyan vágyainkkal, melyekhez jól jönne, ha Isten is csak támogatná nagyobb szeretetével.
Mivel Ő a Szeretet Istene, minden szempontból, csak szeretet áradhat belőle, mégis valamiért az összes a szeretetünkkel ellenkező válaszával büntető Istennek nevezzük el. Megcáfolni ezt a gondolkodásunkat nem tudja, akkor sem, ha Áldozata mégis olyan hatalmas volt, hogy csak azt olvassuk ki belőle válaszként tőle, amit szeretnénk.

Szerető Isten? /02

Nagy a távolság Isten és közöttem, ha a büntetésekért is Őt teszem felelőssé.
Talán mert elfelejtkezem, arról, hogy mekkora áldozatra képes akárcsak miattam is? Hogy nem kapott miattam kisebb részt a szenvedésében a kínzásban, és az ítélet sem lett enyhébb. Ő lenne oka minden háborúnak, mocsoknak, bűnnek, aki hosszasan tűr? Aki elnézi a civakodásainkat, pereskedéseinket, válásainkban egymás ellen fölhozott érveléseinket, egymás elleni háborúskodásainkat és az országok háborúit egymás ellen?
Beszélünk ilyen istenről, akinek segítségét igazságosztó visszacsapásomhoz kérem.
Ezzel vagy ilyenkor azonban minden fölborul. Minden isteni Igazság elvész, és helyette igazzá, igazsággá változik minden, amit csak annak gondolunk.

Szerető Isten? /03

A szerető Istennek is van ítélete. Aki többször csalódott az Emberben, a Teremtményében.
Ettől vagy az ilyen ítéletétől menekülünk meg Áldozata miatt.
A büntetés, amiért sokszor Őt okoljuk, mégsem Tőle volna?
A bűnöm, a bűneim magukban hordozzák a szenvedést, a betegségeimet, testi és lelki vonatkozásban. A Bűn, az én bűnöm, nem része a Szeretetnek, hanem ellene van, ellene történik.
Mégsem tudja bizonyítani, hogy nincsen. Távolodva Tőle apró darabjaira látszik esni ugyan a Szeretete, a mi szeretet és igazságvágyaink szerint ezer- és ezerféle arculattal, melyben saját szeretetünkkel kizárunk más szeretetigényt. Mellyel, ha meg is öljük a másikat, vagy kiirtjuk azt is, ami még tiszta és isteni lehet a kavarodásban, nem engedjük, hogy létezzen az Egyetlen Szeretet, Akihez igazodnánk. Akihez alkalmazkodva elveszne az én igazságom.

Csatáink, háborúink /01

„Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.”
/Mt 5, 39-

Az Isten nem veszi ki, nem csavarja ki kezünkből a fegyvert. Küzdelmeinkben, a másik elleni győzelemért, a terveinket a módszereinket sem veszi el.
Nem állít le háborút, ha én azt akarom. Az eszközeit sem veszi el akkor sem, ha Őt feszítem a keresztre. Amikor minden háborúm és győzelmem a Szeretet ellen szól.

Csatáink, háborúink /02

„Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.”
/Mt 5, 39-

Minden háborúban, még a szentnek vélt harcainkban is, igazságot keresünk. Két ember egymás elleni harcában is.
Mielőtt visszaütnénk, ne rántsunk erősebb fegyvert az ellenség hatástalanításához. A megbocsájtás arculatával mindkettőnknek esélyünk marad a változtatásra, az elfogadásra, az életre, a Szeretetre. Akkor is, ha ezt az ellenfél aligha adja meg, vagy még ezt is kihasználva győzelmet arat fölöttem.

Csatáink, háborúink /03

„Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.”
/Mt 5, 39-

A fegyverletétel nálam és bennem kezdődik. Nem a túlerővel szembeni félelem miatt csupán.
Ha nem teszem le a fegyvert, szeretni sem tudok. Nem is fogom megérteni azt sem, ami a Kereszten zajlott értünk és miattam. Hiába keressük Istennek ebben a felajánlásában csak az áldozatról szóló, megadásában fölkínált válaszát. Akkor a szeretet tőlem távoli maradna és érinthetetlen.
Megérint és érinthetem, amikor ki tudom mondani, hogy bocsáss meg nekem. A fegyvereink letétele is ekkor kezdődik.

Csatáink, háborúink /04

„Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.”
/Mt 5, 39-

Megbocsájtást nyerve az Isten előtt, képességünk megmarad a további háborúzásokra, nevében történő és igazságosztó leckéztetéseinkkel. A másikat „jóra”, az igazság elfogadására kényszerítve, csak az én igazságomat fogja belátni és felismerni, a megbocsájtás és bocsánatkérés lehetősége nélkül. Ebben nekem kell kezdenem példát mutatni, akkor is, ha magyarázatok nélkül kell megtennem, és akkor is, amikor ismét csak veszítek. Az ilyen veszítés látszólagos. A Szeretet felől pedig győzelem önmagam fölött, amilyen győzelmet aratni fölöttem az ellenség sem képes.

Csatáink, háborúink /05

„Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.”
/Mt 5, 39-

Legnehezebb pontja a háborúskodásainknak a fegyver letétele. Miközben leteszem a fegyvert, de még azért visszaütök.
Bármilyen fegyverről is van szó, nem tettem le, amíg nem tudom kimondani előzetes győzelem és az igazságom felvezetése nélkül, hogy bocsáss meg, és hogy én megbocsájtok. Ebből a kettős gondolatból és vágyból, ha csak az egyik hiányzik vagy csak részleges, könnyen maradok sértett. A sértettségben kiengesztelésre várva, megint csak egyfajta akaratomat mutatom ki a másikkal szemben. Ha csak ezért érek el nála elismerést, csak gondolom, hogy végre már szeret és jobb belátásra képes.
Az, hogy engem vagy rám már nem támad, az nem jelenti, hogy megváltozott volna. Legfeljebb csak az én irányomban nem teszi meg. Legtöbbször számításból nem.

Csatáink, háborúink /06

„Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.”
/Mt 5, 39-

A bocsánatkérés és a megbocsájtás önmagam feladását, megadását is jelenti. Miközben értelmetlennek is tűnhet, akkor is, ha ezt Jézus felhívására teszem.
Amikor az irgalmával teszem mindezt, ahogyan felém is fordul, lassan megértem azt is, mit jelent az Ő megbocsájtása velem szemben is.

Csatáink, háborúink /07

„Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.”
/Mt 5, 39-

A bocsánatkérés és a megbocsájtás, önmagam feladását, megadását is jelenti, vagyis megsemmisülést.
Erre szükség van közeledésemben az Isten felé, és ami ennél többet jelent, hogy ezek nélkül nemcsak érinteni nem tudom, és a gondolatait, a vágyait sem érteném még teljesen, hanem Ő sem tud átölelni engem.

Csatáink, háborúink /08

„Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.”
/Mt 5, 39-

Ha vissza már nem is ütök, sokszor bízom abban, hogy egy megbeszélésben én szerzek megértést, győzelmet. Pedig a dolgok tisztázása sem vezet sokszor közelebb az igazsághoz.
Ezek olyan igazságok maradnak, melyek látszólagosak akkor is, ha minden emberben hasonlóan feltörnek, és az igény ott van rá. Ez a fajta igazság a sajátos, egyéni igazságainkkal egyenlő, mely még nem azonosul az isteni megbocsájtással. Melyben mégsem sikerül minden esetre igazságra lelni bocsánatkérés és megbocsájtás nélkül.

Csatáink, háborúink /09

„Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.”
/Mt 5, 39-

A bocsánatkérést és a megbocsájtást, sokszor kell elkezdenünk mindenféle észérvek és magyarázatok, magyarázkodások nélkül. Ezeknek keresése a megfogalmazásban is csak ide-oda billentése egyfajta igazságérzetnek, a másik fél igazát is keresve, melyre hajlamos is lehetnék.
Közben észrevétlenül öltözöm egy új jelmezbe, és ki tudná megmondani, hogy miközben alakulok, változom, vajon a szeretet irányába fog mindez vinni? Nem egy jobb és nagyobb védelmet nyújtó páncélruha kezd rám húzódni, ami illeszkedik a méreteimre, az akaratomra?

Csatáink, háborúink /10

„Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.”
/Mt 5, 39-

Az Isten elé nem mehetünk páncélruhában. Nem viselhetünk magunkon védelmet. Még a másik ember miatt sem. Bármilyen közel is érezném magamat Hozzá az Ő igazsága miatt, mégsem leszek méltó, hogy közelítsem.
Ha nincsen páncélruhám, a saru még a lábamon lehet.
Isten előtt semmi sem takarhat, semmi sem adhat tekintélyt számomra. Sikereim sem, amint azokat mutatnám föl előtte, önmagam igazolására.

Csatáink, háborúink /11

„Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.”
/Mt 5, 39-

Az Isten elé is az Ő szeretetével mehetünk. Akire mutat és Akiben a kedve telik. Jézus az, akire mutat, Az Áldozatára, Aki gyönyörű és az Irgalomban, a szeretetben tiszta.
Nem azonosulok Vele, ha csak részben és alkalmanként teszem meg. Miközben elfogadom, amit csak lehet, de vissza is veszem hatalmam és a vágyaim miatt mindazt, ami mégis szerintem többet ér nekem.

Csatáink, háborúink /12

„Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.”
/Mt 5, 39-

Amikor bocsánatot kérünk és egyben meg is bocsájtunk minden logikusnak tűnő magyarázat hiányában, - csak azért, mert ezt kell tennünk, - ne is várjunk választ, azon kívül, hogy az Isteni akarat érvényhez jusson.
Ez az állapot és az időszak nem is szól másról, mint hogy Előtte minden lehetőség nyitva áll és én nem vagyok az útjában. Ilyen nyitottsággal azonban, ha nem is azonnal, de válaszolni fog. Mert megértem Őt. Megértem, miért kérte, és miért nem tehetnék mást akkor sem, ha tudnék.


Új Világok




Új világok /01

Messzire eljutunk, távolabbra a Földtől, és miközben hódításainkért elismeréseket gyűjtünk, és hozzá pénzt és hatalmat. Az Emberiség megmentésével, az emberi élet áttelepítésével milyen dicsőségért küzdünk? Ott, ahol az Istennek nyomát sem találjuk. Aki a Megváltás Művében itt, a Földön megtett mindent az Ember megmentéséért az egész Világra kiterjedően.
Mintha nem is akarnánk, hogy többre jusson. Lehúzva Őt a saját érdekeink, saját vágyaink, örömeink, kielégüléseink szintjére. Melyek, ha nem teljesülnek, vagy nincsen rá szükségünk, vagy büszkék vagyunk arra, ha a próbatételekben mégiscsak helyt álltunk sikert elérve.
Az Isten mintha mégsem akart volna ilyen önállóságot sem, melynek bukás lett a vége már a kezdet, az elválásunk idején.

Új világok /02

Hogyan juthatunk közelebb az Istenhez, amikor az Ember és az Isten közötti távolságot nem rövidítjük, az Isten és a közöttem lévő távolságot nem rövidítem?
Minden tudomány is csak a Szeretet mögött álló lehetőség arra, hogy Hozzá visszataláljunk. A saját tudásom, a saját „tudományom” is. Az Istenről alkotott képem is, mely nem alakul tovább, ha nem érint engem az Irgalma, mert nincs is Rá szükségem, és ezért nem is változom, mert úgy gondolom, nincs is min változtatnom.
Miközben távolabbra megyünk, távoli élet lehetőségeit kutatva, az idő is csak múlik, ha közben nem adtam számot lelkem állapotáról annak, Aki mentésemért megtett és megadott mindent.

Új világok /03

Mehetünk akár a „Világ végére” is, de oda is csak az Ember természetünket visszük magunkkal. Azt a bűnös természetünket, amely Megváltásra szorul a Világ bármely pontján.
Az isteni Irgalomban rejlő boldogságot még az egyik országból a másikba utazás öröme sem pótolhatja, mivel az mélyebben zajlik és az Ember egészét érinti. A testét, a lelkét a vágyaival, a gondolkodásával.
A Csendes Isten, az isten csendje, mélyebbre hat az Ember legbensejében. Mélyebbre annál is, hogy erre csak pillanatok lehetőségeit kínáljuk föl számára, és akkor viszont minden egyes ilyen „sikeres” találkozásunkat máris belefojtjuk szavakba, olyan örömbe, melyben úgy gondoljuk, hogy az Istennel osztozunk.
Pedig az Isten minden örömünk oka és forrása marad. Akkor sem leszek Vele egyenrangú, ha „elém jön, elém siet”, és Irgalmát kínálva, fölajánlva értem és miattam ismét megbocsájt és átölel. Legföljebb Irgalmával azonosultam annyira, amennyire szenvedésében osztozom, bűneim miatt, és amikor a megbocsájtásban a szeretetében és szeretetének közösségében van részem.



