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Borítógrafika és könyvillusztráció: Drippey Béla 

 
 

 
 
Előszó: 
 
A könyv első része naplószerűen följegyzett gondolatok, levelezések, és jegyzetek gyűjteménye. 
Azt a követik a fejezetekre osztott tartalmak. 
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Nagyobbnak tűnő ugrás 
 
...Isten azt is tudja, hogy gyengék vagyunk, s hogy azért minden megpróbáltatásunk és erőlkö-
désünk nem hiábavaló. Azt is tudja, hogy milyen nehéz számunkra az Ő jelenlétében élnünk, 
és hogy szeretetéért futunk és ugrunk nagyokat ebben az életben. Egy-egy ugrás után, néha el 
is érjük az Ő szeretetét, néha pedig egy nagyobbnak tűnő ugrás után, mélyebbre zuhanunk. 
Ez mindnyájunkkal így van. A különbség talán csak annyi lehet, hogy idővel megtanulunk 
ugrani úgy, hogy Isten szeretetére, gondviselésére bízzuk magunkat teljesen. 
 
/Levélrészlet 
 
 
Keresztfámnak titkai 
 
A világ szenvedéséről: 
Keresztfámnak titkai benne rejlenek 
 
 
Nem kereslek 
 
Nem kereslek 
Nem kutatlak 
Szeretlek 
 
 
Isteni szeretetről 
 
...Isteni szeretetet elképzelni is alig-alig tudjuk. Mégis keressük. Mindannyiunkban el van 
rejtve. Elrejtette szeretetének jegyét mélyen, hogy azt senki és semmi ne tudja kitörölni. 
Hordozzuk Őt sokszor úgy – anélkül, – hogy tudnánk róla. 
 
 
Jöjj a keresztemhez 
 
Hogy meghalld hangomat, továbbra is jöjj a keresztemhez, ahol várok rád. Ahol elcsitult az 
ítélet hangja, és az ellenszenv. Ahol megszűnt a kegyetlenség ereje, ahol magam maradtam, 
hogy szeretetet, reményt és életet adjak mindazoknak, akik hozzám jönnek a városon kívülre. 
 
 
Imádkozás nyoma 
 
Minden imádságban valami, a szívünkben marad. 
– amiben imádság közben részesültünk. 
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Imádság 
 
Uram! 
 
Alakíts, kérlek, a Te akaratod szerint 
Hogy azt tehessem, amit tőlem kívánsz 
 
Törj meg engem, és törj meg bennem mindent 
Ami nem Téged tükröz 
 
Szeretetedre támaszkodva bízom 
Megsegítő jóságodban és irgalmadban 
 
 
Duna parton 
 
Hideg, csendes ősz van. 
Hangtalan szépsége a szürke folyónak, szereteted elárulja. Kezemből egy maroknyi víz min-
den cseppje hangosan csorog vissza a folyóba. Visszaszökik sietve, elvegyülve a hullámok 
között, szalad az áradattal. 
 
Mintha így lenne minden rendjén: 
Mindenki oda fut, oda siet, ahol megérinti és befogadja majd a Szeretet. 
 
 
Kitárt ablak 
 
Este van, mély a csend 
Sötét és nyugodt 
Adventi fények odafent 
Aranyló csillagok 
 
A hidegből meleget fúj be 
Isten lehelete 
 
Várom én is nagyon 
Talán besuhan majd hozzám 
– e kitárt ablakon 
Apró lángot gyújtva 
Az emberi szívben megbújva 
Isten szeretete 
 
 
Balatoni emlék 
 
Amikor az est 
Sötétjében megpihen minden 
A hold mosolyában 
Mosolyog az Isten 
 



9 

A fűzfák fáradtan 
Víz fölé hajolnak 
Lombjuk alatt szellő futkározik 
S közben csendesen susognak valamit 
 
A hullámok álmosan 
Egymásba karolnak 
Még ők sem csendesek 
Valamit egymásnak locsognak 
 
Valami szépet, kedveset, nyugtatót 
Vagy talán imájukat 
Mondják el most éppen 
Az esti altatót 
 
 
Jobb lator 
 
...Emlékszem rá, az emberek néma csöndben köréd gyűltek. Mindenki szótlan volt akkor, és 
hallgatag. Ott ültek és figyeltek Téged. 
Mintha országodat láttam volna akkor, a Te népedet körülötted. Én is ott voltam a hegy lábá-
nál egy kis időre, mindenkitől távolabb. Onnét hallgattam hangodat. 
Az ország... – milyen is lehetett? Milyen is lehet, amelyről beszéltél, melyben boldogságot 
ígértél? 
S a boldogságról... – vajon lehet-e boldog az ember? Lehet-e boldogsága, amit annyira 
kerestél? 
 
Nem! – nem lehet, hogy nincsen. Mintha éppen érte vállalnál most mindent. 
Talán akkor az én életem is megváltozhatott volna, de tovább mentem magszokott utamon. 
Tolvajként menekültem, futottam, és a bűneim sodrában megállni nem tudtam. 
Most itt vagyok közvetlen melletted. Tovább nem juthatok. Bűneimmel együtt tovább nem 
bujdoshatok. Mozdulatlanná bűneim tettek: keresztre feszítve tehetetlen. 
Sebeidben és kínjaidban az én múltam és értelmetlen bolyongásaimnak nyomát látom. Nem 
takarja semmi sem. 
Mondhatnék bármit is? Volna-e szó, mely megváltoztatna most mindent? 
Nem hazudhatom, hogy én nem akartam, csak hogy fájdalmad enyhítsem. 
Már nem tagadhatok tovább úgy, ahogyan szoktam, csak hogy ne így legyen. 
 
Uram! 
Emlékezzél meg rólam, ha majd országodba jutsz! 
Bocsáss meg én nekem! 
 
 
Törődés 
 
Lehajolok hozzád 
Sokszor nem értheted 
Hogy miért adok olykor bő esőt 
Vagy pedig napsütötte száraz meleget 
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Csend hangja 
 
Amikor bennünk némává lesz minden 
A csendben megszólít, megérint az Isten 
 
Mintha a némaság titkos hangján szólna 
Úgy szólít meg Isten, hozzánk lehajolva 
 
 
Színed előtt 
 
Amikor Eléd kerülünk 
Szívünk a felismerésben megszakadna 
Ha nem óvna meg ettől Szereteted 
 
Mert felismerjük, mennyi időt töltöttünk el Nélküled 
– heteket 
– hónapokat 
– éveket 
Vagy talán csak percek-pillanatok híján az egész életet 
 
 
Csoda 
 
Hogy dönteni tudjak, nagyon határozott, szinte szavakban konkrétan megfogalmazott válaszra 
volt szükségem az Istentől a hivatással kapcsolatosan. Egy nyáron át kínlódtam a gondolattal. 
Egy alkalommal, a Ferencesek (Ferencziek) terén sétáltam, amikor a felüljárónál, a templom 
előtt megszólított valaki. Kérte, hogy üljünk le az egyik padra, mondani szeretne valamit. Az 
Ecclesia bolttal szemben leültünk. Pár mondatban elmondta, hogy nem bírnám a papi munkát, 
ahol sok az irodai munka is. Az nem nekem való. Majd fölálltunk, ő kezet fogott velem, el-
köszönt, és elváltunk. 
Én csak hallgattam, és kezdettől fogva egy szót sem szóltam. Be sem mutatkoztunk egymás-
nak, és a gondjaimról nem beszéltem vele, sem előtte, sem utána. A nekem szóló üzenetet 
átadta és elment. Azóta sem láttam soha többé. 
Ő azért jött, hogy az üzenetet átadja. 
Az illető pap volt, a ruházatából gondolva, mert papi inget viselt. 
 
 
Az imádság 
 
Az imádság nem lehet pusztán a hangulatunk függvénye. Könnyen önzővé válhat, amikor 
csupán érzelmekre támaszkodunk. 
 
 
A kút mély 
Jn / 4. 7- 
 
Meglepő találkozás az Istennel, amikor nem számítunk rá. Van egy pontja az Istennel való 
kapcsolatunknak, amikor mi is hasonlóképpen, tétován állunk az Isten előtt. 
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Hiszen a kút mély. Az emberi természetünk, életünk, a saját magunkban lévő kút mélysége 
feneketlen. Mélysége is csak növekszik azzal, hogy múltunknak terheit és sebeit hordozzuk 
emlékeinkben. Az aggodalmak és a félelmek pedig szárazságot hoznak magukkal. Jézus ebben 
a szárazságban, egy belső „ürességben” szólít meg minket is, mint a szamáriai asszonyt. 
Mi is kérdőn nézünk az Istenre, amikor egy ilyen belső szárazság idején felénk fordul, és azt 
mondja: „adj innom”. Rajtunk is átvillan a gondolata annak, hogy hiszen a kút mély, hogyan 
is meríthetnénk belőle? 
Ebből nincs mit meríteni. 
Jézus jól ismerte az asszony múltját, és így szólít meg bennünket is, azzal a múlttal, ami mö-
göttünk van, a saját múltunkkal, sajátos mélységeinkkel, amilyen állapotban éppen vagyunk. 
Ebből a látszólagos szárazságból kéri mégis, hogy merítsünk. Ahol minden szeretetének 
jegyét elrejtette ebben a mélységben, bennünk. Ez az a mélység, melyről sokszor nem tudunk. 
Melyre rámutatva kéri, hogy nyissuk meg. Ez az a szomjat oltó mélység, melyben a szomjazó 
lélek a szomjazó Istenének válaszol. 
 
 
Akaratodat kerestem 
 
Akaratodat kerestem Istenem 
De nem indultam útnak 
Vártam 
Talán kérésed 
Könnyebb is lesz egyszer 
Talán kéréseid 
Egyszer végleg elcsitulnak 
 
 
Isten vár 
 
Isten vár. Vár, hogy ne olyannak képzeljük el Őt, mint amilyennek szeretnénk, hanem magun-
kat hagyjuk formálni, hogy Őt olyannak ismerjük meg, amilyen. 
 
 
Csend hangjai 
 
A csendbe kiáltottam 
Amire választ kerestem 
Amiben megoldásra vártam 
 
Tovább nem hallgatott 
Amint megszólalt 
Minden hangjában 
Szavam visszhangozott 
 
Lassan elcsitult-elcsendesedett 
Mintha kérdésemre többé 
Sosem adna feleletet 
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Többé nem faggattam 
Ő némán hallgatott 
Mintha féltve őrizne magában 
Minden gondolatot 
 
A mozdulatlan-megfeszített csendben 
Mintha hívott volna 
Mintha szólt volna; kövessem 
 
S a Csend megszólalt 
Most halkabban-suttogón, szebben 
Hangja szavamban visszhangozott 
A Csend megszólalt bennem 
 
 
Aggódom 
 
Amikor félelmeid vannak 
Jobban féltelek 
 
Vajon hogyan fogsz dönteni 
Merre keresselek 
 
 
Az imádkozás 
 
Az imádkozás lehetőség arra 
Hogy végességünket elfogadva 
Rá tudjuk bízni magunkat 
A Végtelen Istenre 
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Szentlélek Isten 

 
 
 

Szentlélek 
 
Jöjj, Szentlélek, moss tisztára engem 
Ebben az órában, ebben a percben 
Félelmemet átadom 
És minden vágyamat Rád hagyom 
 
Most szoríts és ölelj Magadhoz 
Kísértés idején se felejtsem 
Hogy megértettem Jézus áldozatát 
Ebben a Végtelen csendben 
 
Gyöngeségemben ne hagyj magamra 
Hogy szívem nyitva maradjon Előtted 
Törékeny tükre tetteimnek 
Emlékeztess mindig e szavakra 

 
 

Papírrepülő 
 
Milyen jó a magasba szállni 
Földre visszaesve enyhe fuvallatra várni 
Repülni újra egyre fölfelé 
S ha megcsodáltam mindazt 
Amit láttam 
Visszatérve szívem nyugalmába 
Új világ nyílik egy végtelen tájra 
Honnét behunyt szemmel is visszatalálnék 
Csak emeld magadhoz lelkemet 
Mindig karjaidba szállnék 
Irgalmas Isten 
Repíts a magasba engemet 
 
 
Csodálatos éjek 
 
Kietlen puszta 
Legbensőbb sivatag 
Fénytelen ürességek 
Elárulnak Téged 
 
Fojtó ürességben 
Magányunkban rejtőző Szeretet 
Közelebb vagy hozzánk 
Mindennél közelebb 
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Csendes találkozások 
Hol egymagunkban várunk 
Hol elszáradt csokorral 
Reménykedve állunk 
 
Kietlenség horizontján 
A Teljesség karol belénk 
Mielőtt megérkeztünk volna 
Ő sietett elénk 
 
 
Rabul ejtettél 
 
Rabul ejtettél Istenem 
Láncaimat nem zártad le soha 
 
Szabad vagyok Istenem 
Nem megyek nélküled mégsem sehova 
 
 
Vegyél karjaidba 
 
Vegyél karjaidba 
Vigyél engemet 
Emeld a szívem magasabbra 
Istenem, hadd daloljak Neked 
 
 
Istenem, de szépek 
 
A fák meg kövesedett kérge 
Fűszálak selymes simogatása 
Az esti és a reggeli fények 
Örömök, aggodalmak, félelmek 
Fájdalmak és betegségek 
Arcunkon megjelenő ráncok 
Istenem, Istenem, de szépek 
Jelenlétedről árulkodó vonások 
 
 
Része vagyok 
 
Nem keresem a miérteket 
Nem kutatom a mélységeket 
Nem hasítom a fellegeket 
 
Csupán része vagyok a Teremtésnek 
Irgalmad tükrében 
Része vagyok Az Egésznek 
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Arcvonások 
 
Tükrödben Istenem 
Láttam Jézusodat 
 
Lendületes mosolyt 
Hajlott hátú 
Gyenge Krisztusokat 
 
Mindenre nyitott 
És bezárt szíveket 
Remegő, ráncos kezeket 
 
 
Istenre várni 
 
Amikor az ajtót 
Többé nem csukom be 
 
Nyitva felejtem akarva 
És várom az Istent 
Lépjen be rajta 
 
Lábát a szívemen törölje 
Vagy lépjen át rajta – fölötte 
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Pacsirta 
 
Istenem 
 
Ha kiesnék féltésedből 
Emelj vissza, kérlek 
Féltő kezeidben 
Hadd leljek újra fészket 
 
És dalolni fogok 
Hallhatod csendes szívverésem 
Csak emelj közelebb Magadhoz 
Emelj magadhoz egészen 
 
 
Istenem 
 
Istenem, Istenem 
Csodálatos dallam 
 
Csak Nevedet említem 
És megszólal halkan 
 
 
Altató 
 
Szívedre hajlok Istenem 
 
És hallgatom altató dallamát 
 
Szívem, szíveddel együtt dobog 
 
Istenem, Istenem, jó éjszakát 
 
 
Elárultad magad Istenem 
 
Keresztülhaladtál rajtam Istenem 
És eltűntél messzire 
 
Magamra hagytál sötétben egyedül 
Végtelen semmiben 
 
Eltűntél, mintha nem is találkoztunk 
Mintha nem is láttalak volna soha 
 
De nyomot hagytál szívemen Istenem 
Szívemen ott maradt lábaidnak nyoma 
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Amikor nap süt 
 
Istenem 
 
Amikor nap süt a rétre 
Szívem közepére 
Pipacsok közt járhatsz 
 
Rezgő szirmaik közt 
Meg-megállhatsz 
 
Ha tudnád Istenem 
Mennyire szeretnek 
Jelenléted láttán 
Érted rebegnek 
 
Pihenj meg közöttük 
A pipacsos réten 
Hová a nap süt 
Szívem közepében 
 
 
Csak csendben 
 
Istenem 
 
Halk lépteidet figyelem 
Amint csendesen áthaladsz szívemen 
 
Minden sóhajom elcsendesül 
Csak szívem dobban csendben 
Legbelül 
 
Csendben, csak halkan 
Jelenlétedet meg ne zavarjam 

 
 

Isten Gyöngyei 
 
Istenem 
 
Gyöngyeidben gyönyörködhetsz 
Melyekért lehajolsz és fölveszel 
 
És megtartasz magadnak 
Melyekben Te is benne leszel 
 
Gyöngyeid mindent elárulnak rólad 
És Rólad, Miattad csillognak 
 
Igazak, tiszták, és hófehérek 
A Bárány vérétől ilyen szépek 
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Mondj egy mesét 
 
Istenem kérlek 
Egyszer mondj mesét nekem 
 
Egy gyönyörű történetet 
Tudni akarom mitől lesz Isteni 
 
De ne hagyd ki belőle a keresztet 
Nem akarok hallani sohasem szebbet 
 
 
Igazgyöngy 
 
Elrejtetted Istenem 
Hogy a mélyben 
Vagy a magasban keressem 
 
Mélyből a magasba 
Magasságból újra vissza 
 
Majd ismét, egyre feljebb 
A Szeretetben beljebb 
 
Még tovább, legbelül 
Ahol Veled a lélek egyesül 
 
Ott van melletted, ott ragyog 
Dicsőítenek érte az angyalok 
 
Igen, Istenem 
Őt kerestem 
 
Megváltásunk ajándéka Jézus 
Igazi gyöngyszem 
 
 
Minden titkom 
 
Istenem 
Amit el tudtam fogadni 
Abban győztem 
 
Most már ismered titkomat 
Pedig erről 
Senkinek nem beszéltem 
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Csendes imádság 
 
Istenem 
Súgok valamit 
 
Kérlek, hajolj közelebb 
Lehet, hogy mégsem mondok semmit 
 
De legalább lehajoltál hozzám 
S én átölelhettelek 
 
 
Feléd 
 
Istenem 
 
A Hozzád vezető utat nem rejtetted 
Mintha mondanád 
 
Kövessem Jézust 
Kövessem a vállán cipelt keresztet 
 
 
Szólj hozzám 
 
Istenem, kérlek 
Ne hagyj szótlanul engem 
 
Szavad legyen örömöm 
Vagy szenvedésem 
 
Csak ne hagyj magamra 
Bármit is mondanál, megértem 
 
 
Neked énekelek 
 
Istenem 
Neked énekelek 
Kell, hogy meghallgass 
És lekössem figyelmed 
 
Kell, hogy megállj egy percre 
Egy pillanatra 
Pihenj meg kérlek 
Ne hagyj magamra 
 
Madárkáid dalát 
Meghallgatod 
Dalom nem szól, csak idelentről 
Mégis hallhatod 
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Távolabbról 
És talán csendesebben 
De kell, hogy itt maradj 
Itt, a közelemben 
 
 
Várlak 
 
Amikor várlak 
Énekelek 
 
Nem dúdolok másnak 
Csak Neked 
 
Örömöm oly nagy 
És csendes 
 
Közel visz Hozzád 
Hogy hamarabb érkezhess 
 
 
Végtelen távol, és végtelen közel 
 
Távcsöveket és műholdakat gyártunk 
Hogy kutassuk a rejtőző Végtelent 
 
Te meg csak letekintesz Istenem 
És mindenről tudsz, ami szívünkben rejtőzik idelent 
 
 
Kismadár 
 
Körötted repdesve, dalolva Istenem 
Oly mindegy, hol vagyok 
Szeretve Téged, és Benned elveszve 
A távolságok is végtelen nagyok 
 
 
Végtelen 
 
Ha keresném 
Már benne vagyok 
Vagy éppen én vagyok a vége 
 
A kezdet is vagyok 
Mikor az Isten 
A szívembe lép be 
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Jézus Krisztus 
 
 
 

Gyermek Jézus 
 
Jó reggelt kis Jézus, jó reggelt 
Hozzád száll virágzó fáknak illata 
Jó reggelt kis Jézus, jó reggelt 
Köszönt a természet víztükrös harmata 
 
Ablakodon hiába zörgetek 
Nem akarsz felém fordulni 
Pedig megbeszéltük tegnap 
Én bújok Előled és Te fogsz keresni 
 
Na, jól van 
Legyen ez is úgy, ahogy Te akarod 
Legyen meg ebben is 
A Te akaratod 

 
 
Nem tudom 
 
Nem tudom Jézusom, nem tudom 
Túlélni jelenlétedet, hogy lehet 
Leborulni jászlad előtt 
És csodálni a Rajtad ejtett sebeket 
 
Egyszerre imádni, áldani 
És akaratodban közbenjárva 
Könyörögni lelkekért, hogy lehet 
 
Nem tudom Jézusom 
Csak azt tudom, hogy minderre 
Szükségünk van 
És szükséged van Neked 
 
Nem tudom, mi ez a hang 
Mely mélyebbről fakad 
Mint a legbensőbb gondolat 
Melyeket kimondani nehéz 
Melyekre nincsenek szavak 
 
Mi ez az eleven Csend 
Ez a mozdulatlan, lüktető Élet 
Melyben csak elmerülni lehet 
És némán csodálni Téged 
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Mi ez a titkos Szeretet 
Mellyel mindenkit átölelsz 
És a sodrásból Magadhoz emelsz 
 
Mi ez a mélység és magasság 
Vágyaink és a Kegyelem találkozása 
Mily csodálatos a Te Békéd és Irgalmad 
Vágyaink és a Kegyelem egybeolvadása 
 
Gyönyörű, végtelen magány 
Melyet betölt a Végtelen Szeretet 
Benned elmerülve szakadnak fel 
A Tiédhez hasonló sebek 
 
Sebeidben egyformák vagyunk 
És válunk hasonlóvá Veled 
Gazdagságunk örök forrása 
Jézus, – a Betlehemi kisded, – 
És az Isteni Irgalom képmása. 
 
 
Arcod vonásai 
 
Másokon látom arcod vonásait 
Amikor sehol sem talállak 
Ha tudnák, milyen gyönyörű Vagy 
Jézusom, ne rejtsd előlem jobban Arcodat 
 
 
Jelenlétedben 
 
Köszönöm ezt a békét 
Ezt a teremtett csendet 
Ahol Te vagy, és én 
És én csak Tégedet figyellek 

 
 

Kertedben 
 
Töviseimet nem törted 
Kertedben türelemmel 
Gonddal nevelted 
 
Hagytad és féltetted 
Szélben, napsütésben 
Óvtad és szeretted 
 
Szárazságban hűs 
Árnyat adtál 
Szebb voltam 
A legszebbik virágnál 
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Lehajoltál 
És magadhoz emeltél 
Ha hervadtam 
Könnyeket ejtettél 
 
Hogy csodálhass 
Elrejtettél 
Hogy bennem 
Gyönyörködjél 
 
Töviseim 
Mind a földre hullnak 
Kereszted tövében 
Virágom virulhat 
 
 
Ugye elég 
 
Ugye elég 
Ha így megyek Feléd 
 
Ha kezeimben semmi sincsen 
És így borulok Eléd 
 
 
Taníts meg 
 
Taníts meg kérlek 
Öt percenként hiányolni Téged 
 
Azután percenként melletted maradni 
Azután melletted maradni végleg 

 
 

Nézz a szemembe 
 
Nézz a szemembe 
És meggyógyul a szíved 
 
Nézz a szemembe 
És szeretetem örökre a tied 
 
 
Az én Királyom 
/Dalocska 
 
Az én királyom 
Meghajol előttem 
Az én királyom 
Cipeli keresztem 
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Az én királyom 
Harcol, hogy megmentsen 
Az én királyom 
Kiszabadít rabságomból engem 
 
Az én királyom 
Mindig mosolyog 
Az én királyom 
Ha szomorú, a szívem is zokog 
 
Az én királyom 
Királyok Királya 
Én királyomnak legszebb 
Koronája 
 
Az én királyom 
Jobbjára ültet 
Az én királyom 
Minden győzelmemért kitüntet 
 
Az én királyom 
Nem küld ítéletre 
Királyom Irgalmas 
Koronát helyez a fejemre 

 
 

 
 

Vigyél sétálni 
 
Kis Jézus, várj még 
Magas hegyekre hátamon vinnélek 
De várj még egy kicsit 
Várj még, csak néhány, röpke évet 
 
Most hunyd le szemecskédet 
És hallgasd szép mesémet 
Bejárjuk együtt az egész Világot 
És féltő karjaimban szépnek találod 
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Álmodban bekukkantunk szívek ajtaján 
De ne kérdezz semmit se, kérlek 
Ha pillantásod a mesémtől 
Véletlen eltéved 
 
Elhagyott szívekben 
Magányra találsz majd 
Pislákoló fényben őrzött 
Csendesedő múltnak emlékeit 
 
Szívekben szürkülő, messzi tájat 
Hova nem vihetlek most közelebb 
Forduljunk is vissza csendesen 
Ezt még nem értheted 
 
Az ajtót hajtsd vissza észrevétlen 
És sétáljunk szebb vidékre 
Itt ugyan mély volt a csend, 
De még nincsen örökké tartó béke 
 
Menjünk kicsit virágosabb tájra 
Hol a Teremtő a virágos rétet csodálja 
Hosszú száraikon a magasba nőnek 
Jaj! Félre ne hajtsd egymástól őket 
 
Takarják, amit tudnunk sem szabad 
Hogy önzésünk egymással szemben 
Fegyvereket ragad 
 
Ismered-e a Megbocsátás virágait 
Tövükben kiégett ágyúk hevernek 
Csak az Égig nőve takarják 
A fájó emlékeket 
 
Ezek az Irgalom virágai 
Örökre nyílnak, örökre szépek 
Mire felnősz és nagy leszel 
Egyszer majd megérted 
 

 



26 

 
Szűz Mária 

 
 
 

Virágot Máriának 
 
Szívemből szakítok egyet 
Ha nem a legszebbet adnám 
Válaszd a legszebbet 
 
Vagy az egészet válaszd 
Szívem legbelsejét 
Egy virágot találsz majd 
Az Istenét 
 
Egy kisdedet 
Kit egyszer karjaimba vettem 
Egy csendes Betlehemi éjszakán 
Magammal vihettem 

 
 
 

 
 
 
Mária kosarába 
 
Nem tudtam gyűjteni virágokat 
Csak bűnökért nyíló, csendes fohászokat 
 
Siess vele, kérlek, az Isten színe elé 
Legyen a hála virága Jézusé 
 
Kérlek, váltsd be 
Megváltásunkért cserébe 
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Töviseinknek Ő volt az ára 
Az Áldozat vére ne hulljon hiába 
Siess vele, kérlek, siess nagyon 
A többi fohászt is kosaranként hozom 
 
Kérlek, emeld magadhoz 
Gyönyörű ruhád, nem lesz tőlük foltos 
 
Csak siess, mert ez a kosár is drága 
Minden fohásznak nagy volt az Ára 
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Szentek 

 
 
 

Soubirous Szent Bernadett 

Angyalok hajolnak szíved fölé 
És látják minden titkodat 
 
Nincs előttük rejtve semmi 
Átadtad féltett kulcsodat 
 
Kerestek valamit 
S amint megnyitották 
Szájuk tátva maradt 
 
Nem találtak mást 
Csak egyetlen egyet 
Féltett Jézusodat 
 
 
Kis szent Teréz 
 
Aludj békén, Kis Teréz 
Te már a valóságot éled 
 
Amit álmodtál 
Abból minden Igaz lett 
Abból minden a Tiéd lett 

 
 

Szentekkel kergetőzve 
 
Istenem 
 
Mintha azt játszanánk, melyikünk a gyorsabb 
 
Pedig ők mindenkit megelőztek 
 
Ők azt is tudják, hogy győztek 
 
Pedig nem futott mögöttük senki 
Egyedül futottak 
 
Színed elé Istenem 
Egyedül jutottak 
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Angyalok 

 
 

 
Angyalok mosolya 
 
Az éjszaka csendjében 
Halkan földre szálltatok 
Szirmok bölcsőjében 
Békét álmodtatok 
 
Arcotok 
Harmatban csillog fényesen 
Mosolyotok 
Nap mosolyával tűnik el hirtelen 
 
 
2/4-ben 
 
Mennyei Atya 
 
Új dalt énekelek 
Valami teljesen újat 
Míg hallgatod 
Neked énekelek, Rólad 
 
Tudom, nem vagyok egyedül 
Angyalaid szeme könnybe lábad 
Nézem gyönyörű tekintetedet 
Mosolyát ennek a megváltott Világnak 
 
 
Hajolj le hozzám 
 
Hajolj le hozzám Istenem 
Súgok valamit 
Közel kell, hogy hajolj 
Ha kívánod hallani 
 
Már hallom is Szíved dobbanását 
Szívem lüktető dallamának 
Gyönyörű mását 
 
És dúdolom az angyalok kórusát kísérve 
Áldott légy Istenem, áldott, mindörökre 
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Bölcső a kereszt mellett 
 
Bölcső a kereszt mellett 
És jászol a kereszt tövében 
Mély a csönd 
Mert az Isten hajol le éppen 
 
Gyönyörű üzenete 
Az Éjszakának 
Hogy Betlehemben 
Angyalok járnak 
 
Milyen csönd van 
Mennyire mélységes 
Ami odafönt van 
 
Mennyire megható 
Mennyire tiszta 
A csillagok fényeit 
Szívünk tükrözi vissza 
 
Milyen gyönyörű az Égbolt 
A Mennynek öröme 
Valamit sejthet a vén hold 
Hogy csendben könnyet ejt a Földre 
 
 
Angyalok szánkáznak 
 
Angyalok szánkáznak 
A mennybolt kék egén 
 
Csengettyűk csilingelnek halkan 
A Jó Isten tenyerén 
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Kis Jézus 
 
Siess, vedd föl kis csízmádat 
Sálad, kabátod és kis kucsmádat 
 
Siess, a Te szánkód is készen 
Rénszarvasok röpítenek hulló hóesésben 
 
Messze repültök 
Hófödte felhők dombjain 
 
Hol összeér az Ég a Földdel 
És együtt szánkáztok gyermekeinkkel 
 
Hol közös lesz az öröm, a Földi és Mennyei 
Mert leszállt közénk az Boldogság: az isteni 
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Advent, Karácsony 

 
 
 
Kis Jézusnak Boldizsártól 

Hintalovat hoztam 
Fehérre festettem 
Bársonyos nyergével 
Neked díszítettem 
 
Kengyelét 
Véstem, faragtam 
Hogy kis paripádon 
Hősként vonulj a csapatban 
 
Trombitát is adtam 
Pólyádra helyeztem 
Csak hozzáértél 
S megszólalt a csendben 
 
Valaki koronát is hozott 
Meg egy kardot tett kezedbe 
Vagy csak fonott tövis volt 
És mindnyájunk keresztje 
 
Csendesen búcsúztunk 
Utolsó voltam 
Koronádat palástomba rejtve 
Magammal hoztam 
 
Még visszanéztem 
És a félhomályban 
Könnyeket láttam 
Jó anyád szemében 
 
Jászlad lábánál 
Piros fény ragyogott 
A sötét éjszakában 
Koronám rubintja csillogott 
 

 
Kis Jézus ringatlak 
 
Karomban ringatlak 
Míg a csillagok 
Éberen őrködnek fölötted 
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A hold figyelme rezdületlen 
S a jószágok 
Elszenderednek körötted 
 
Angyalok hajolnak jászladhoz 
Milyen szép ez a mennyei dallam 
Neked dúdolnak kedves altatót 
A pásztorokkal együtt halkan 
 
Mosolyuk 
Békés álmaidnak tükre 
Míg arcodat nézik 
Könny szökik szemükbe 
 

 
Karácsonyi csillagok 
 
Karácsonyi csillagok 
Most fölfelé szállnak 
Hálatelt szívekből 
Ragyogó fény árad 
 
Csillagporos éjjen 
Jászol áll középen 
Csend, béke ringatja 
Isten tenyerében 
 
Körötte angyalok 
Kicsik és nagyok 
Neked hódolva 
Én is leborulok 
 
Az Irgalom ölel 
Magához engemet 
És már hallom 
Gőgicsélő-döngicsélő 
Kedves kis éneked 
 
 
Igaz történet 
  
Kis Jézus 
 
Ide nem jöhet más 
Csak aki elindul Tégedet keresni 
Aki szívében keres 
És szívében akar Tégedet szeretni 
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Itt Csend van; az Úr, az Isten 
Ki csodálja legszebb ajándékát 
Bölcsőt ringat 
És gyermekét tartja két kezében 
 
Miközben mond 
Egy gyönyörű mesét 
A gyermek lehunyja csendben 
Aprócska szemét 
 
Nem mozdul senki 
A pásztorok, a bölcsek 
Kincsek közt csodálják 
A legragyogóbb kincset 
 
Mindenki hallgat 
Hallgatja a mesét 
Melynek szereplői lettek 
Kezdetét egy Igaz történetnek 

 
 
 

 
 

Ólomkatona 
 
Ó, jézusom 
Mennyire várlak 
Mennyire várom 
Az Adventi csodákat 
 
Titkait az Adventi Csendnek 
Hogy kis jászlad mellé leülhessek 
És melletted mindent letehessek 
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Díszes koronámat 
Bársonyos palástom 
Féltett kincseimet 
Megkopott fegyvereimet 
 
Pajzsaimat és bilincseimet 
Súlyos páncélruhámat 
Mely mögé nem láthatott senki 
 
Csak Te tudtad Istenem 
Hogy nincs mögötte semmi 
 
Hol csak egy üres szív dobog 
És Nélküled magányos maradok 
 
Ó, Jézusom 
Mennyire várom az Adventi Csendet 
Hogy kis jászlad mellé végre leülhessek 
 
Isteni Békéd járja át lelkemet 
Támaszd életre, kérlek, ólom szívemet 
 
 
Meghívó 
 
Gyertek királyok 
Gyertek bölcsek 
 
Gyertek pásztorok 
Egészen szegények 
 
Hajoljatok meg a jászol előtt 
Boruljatok térdre az Irgalom előtt 
 
Vegyétek karjaitokba 
A megbocsájtó Isten gyermekét 
 
Véssétek jól szívetekbe 
És ne feledjétek az Ő nevét 
 
Emánuel: Velünk az Isten 
Hívjátok szüntelen 
 
És megszületik szívetek rejtekén 
Legbelül az Isten 
 
Üdvözlettel: A Megváltó Édesanyja 
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Dióbél királyfi 
 
Istenem 
Ez a Világ túl nagy nekem 
Nem lehetne kisebb 
Ahol én vagyok és csak Te vagy velem 
 
Istenem 
Nagyságodat nem lehet felülmúlni 
Áldozatodban látom 
Tekintélyem mennyire parányi 
 
Előtte semmi és senki sem vagyok 
Már tudom Istenem 
Számodra hogyan lesznek az egészen kicsikből 
Egészen nagyok 
 
 
Köszöntő angyalok 
 
Kis Jézus 
Nézd ezt az ünneplő sereget 
 
Kezükben gyertya 
Téged köszöntenek 
 
Nézd, Kis Jézus 
És hidd el meséjét az Égnek 
 
Hogy mosolyuk csillog 
És csillogó könnyekkel ünneplik Születésed 
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Jászol előtt 
 
Istenem 
 
Megtaláltalak 
És itt vagyok 
 
Többiekkel együtt 
Én is leborulok 
 
Ismerjük 
Ezt a látszólag csendes éjszakát 
Melyben a hatalmas Isten 
Menedékre és otthonra talált 
 
Istenem 
Ne is menj tovább, kérlek 
Csak a szívem lenne nagyobb 
S azonnal el is rejtenélek 
 
 
Ringató 
 
Kis Jézus 
Hallod ezt a gyönyörű dallamot 
Szívemnek dallamát 
 
Míg kedves arcodat nézem 
Megszólal egészen csendben 
Isteni Szíveden át 
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Ezüsthold éneke 
 
Bár hallanátok ti is Emberek 
Csendes éjszakánként 
Egy csendes éneket 
 
Ablakot nyitnátok a mennyországra 
És velem ringatnátok az Isten gyermekét 
Egy zsoltár ritmusára 
 
Együtt örülnétek 
Amiért könnyes a szemem 
Amint a gyermeket 
Karjaimba veszem 
 
Fölemelem, hogy mindenki lássa 
Hogy az angyalok serege is megcsodálja 
 
És együtt dúdolnánk, amit az Ég 
Hogy a Teremtő Irgalmát csodálni gyönyörűség 
 
Ó, csak hallanátok az Égiek énekét 
Ismernétek a Szeretet Örök örömét 
 
A kisdedet velem ringatnátok 
Míg az Ő álmát őrizem 
Álmotokban vigyáznék reátok 
 
 

 
 

Kis Jézus ládikái 
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Kis Jézus ládikái 
 
Jászladhoz kis Jézus 
Ládikákat tettem 
 
Ne nyisd föl, kérlek 
Csak később, ha nagy leszel 
 
Most még nem értenéd 
A sok kérést Feléd 
 
Mint ahogy nekünk is meg kell értenünk 
Hogy a Kereszten vált meg bűneinktől 
Irgalmas Istenünk 
 
 
Zenélő doboz 
 
Kis Jézus 
Megérinted szívem 
És csodás örömről zenél 
 
Kulcsát őrizd meg jól 
S így bármikor fölhúzhatod 
Vidám dallamát 
Újra hallgathatod 
 
Belsejében nem találsz rugót 
És apró lemezkéket 
Belsejében csend rejtőzik 
Hol mélyen őrzöm Istenséged 
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Keresztút, Húsvét 

 
 

 
Veronika kendőjével letörli Jézus verítékét 

 

 

VI. Állomás 

Tizenkét kép őrzi emlékét hosszú utadnak 
Tizenkét kép közül az egyiken nem látom arcodat 
Egy kendőbe rejted szenvedéseid nyomát 
Veronika kendőjébe 
 
Letörlöd vele a bűneinkért szenvedett fájdalmat 
Mely még tovább kísér Téged keresztutadon 
Keresem arcodat, és a kendő ráncaiban 
Saját magamra ismerek 
 
Arra, aki voltam, és arra, aki vagyok 
Néha jól esik felismernem azt a régit 
Amit már majdnem elvesztettem 
 
Megtört testedre nehezedik Kereszted 
És Keresztem súlya 
Állj meg 
Állj meg – kérlek újra 
Töröld meg még egyszer arcodat 
Állj meg – kiáltom újra 
Töröld le róla bűneim koszát 
Mely útközben rátapadt 
 
Állj meg 
Állj meg egy percre 
– mely utolérne még 
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Töröld le most a kendő fodraiba 
Hogy ne érjen utol Téged 
Se engem soha többé, soha 
 
Odaadom kendőm, bűnbánatom jelét 
Csak a felét tisztítsd le magadról 
Legalább a bűneink felét 
 
 
Tele kosárral 
 
Jézusom! 
Mit hoztam Neked? 
 
Rengeteg bűnt, fájdalmat, 
Sebeket. 
 
Nem mondok, nem mondhatok 
Neveket. 
 
Kérlek, tedd fölé kezed. 
 
Hulló Véred által 
Tisztítsd meg, gyógyítsd meg, 
Áldd meg ezeket. 
 
 

Előtted Jézus 
 
Itt vagyok Jézus 
Ismerjük egymást 
Útközben találkoztunk többször 
Régi vágyad 
Hogy előtted álljak 
 
Tudtam  
Ha nem is szóltál 
Ha nem is szólítottál 
Ha a tömegből 
Nem is néztél hátra 
Hogy szükségem van  
Nekem is a megbocsátásra 
 
 

Kereszt előtt 
 
Elfogadtad az ostorozást és a vétket 
Bűneim okozta véres verítéket 
 
Míg egyedül terhemet vonszolod 
Nem intesz meg, nem mondasz semmit 
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Nem nézel föl, s az üvöltő tömegből 
Sem okoltál az ítéletért senkit 
 
Átölellek, virágzó húsvét illatában 
Koronád tövise homlokomat sérti 
 
Véred cseppje hullt tenyeremre 
Közöttünk csend nyílt a Végtelenre 
 
Tekintetedben sorsunk könnye 
Néma válasz Istenszeretetre 
 
Vágyaink sodrása keresztre emelve 
Jézus! Jézus! Jézus! Az Isten szerelme 
 
 
Király vagy te? 
 
Emlékszel 
Körötted pálmaágak lengedeztek 
Boldog Jeruzsálem lakói üdvözöltek 
„Hozsanna Jézus! – Dávid fiának!” 
Most nem ünnepel közülük senki 
Mind elmenekültek 
 
Koronádat nem viselted 
Sebzett hátadon kereszted cipelted 
Palástodra sorsot vetettek 
A bűnt kiáltották Rád 
És rajtad nevettek 
 
Egykor mosolyogni láttam arcodat 
– Távoli üzenet a Mennyből 
Most lehunyt szemedből 
Könny hull kezeimbe 
Sebet ütnek görcsös tenyerembe 
 
Nem mondtad, hogy hajtsak előtted térdet 
Én megteszem mégis 
Bár ezt sosem kérted 
 
 
Hajolj vállamra Jézus 
 
Hajolj vállamra Jézus 
Minden elcsendesedett 
Hajolj le hozzám Jézus 
Hajtsd vállamra fejed 
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Hajolj vállamra Jézus 
Kimerült Végtelen Szeretet 
Meghasadt Irgalomnak szíve 
Ölelj magadhoz engemet 
 
 
Keresztfa tövénél 
 
Óh, csak maradnék 
Előtted szüntelen 
De visszatérve 
Újra sáros a lábam 
 
Leborulva előtted 
Végtelen Isten 
Szívemen is 
Sár van 
 
Mily átlátszó vagy 
Istennek legféltettebb Tükre 
 
Benned látom csak 
Erősségem mennyire 
De mennyire gyönge 
 

 
Húsvét 
 
Talán ott talállak még 
Ahová titkon tettelek 
De nem találtam 
Sziklasírnak mélyén 
Csak összehajtott 
Gyolcsokat, lepleket 
 
Megszűnt az Isten 
Fájdalmas magánya 
És odafönt felhangzott 
Az Öröm harsonája 
 
A világ beleremegett 
Három napja 
Hogy Téged keresett 
 
Hajnal köszöntött 
Az elmúlt éjszakákra 
Ragyogó fény szökött 
A sírbolt fájdalmába 
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Körbetekintett 
Mindent átkutatott 
Megnyugodva 
A menny felé mutatott 
 
Ne temessétek többé 
Az Istent idelent 
Ne keressétek többé 
Az Élőt idebent 
 
Keressétek ott 
Ahol a kincsetek 
Szüntelen hála 
Díszítse szívetek 
 
Zsoltárt zengjetek 
Az Úrban bízzatok 
Megváltótok Jézus 
Feltámadott 
 
 
Kertedből 
 
Töviseimet nem törted 
Kertedben türelemmel 
Gonddal nevelted 
 
Most itt ülsz 
Bíborköpenyben 
Vértől ázottan 
Összeverten 
 
A katonák 
Koszorút fontak 
Töviseim homlokodra 
Szent sebeket nyomtak 
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Útszéli kereszt 
 
Lehunyt szemeid 
Mintha várnának 
 
Amint Eléd érkezem 
Mintha felnyílnának 
 
Mintha rám néznél csendesen 
És magadhoz ölelnél Istenem 
 
 
Leborultál előttem 
 
Nem láttam arcodat 
Hiába néztelek 
Hogy nézz a szemembe 
Hiába kértelek 
 
Néztem, amint 
Térdre hull előttem 
Bíborpalástjában 
A tehetetlen Isten 
 
Kinek bírája voltam 
S nem adtam át helyem 
Segítségem várta 
S nem nyújtottam kezem 
 
 
Hányszor kérted 
 
Hányszor esett 
Koronám a földre 
Hányszor adtad 
Palástod cserébe 
 
Hányszor fordultam 
Új erőre kapva 
Emelt fővel 
Saját utamra 
 
Hányszor kérted 
Hogy nézzek a szemedbe 
Hogy helyezzem kezemet 
Segítő kezedbe 
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Istenem láttalak 
 
Egyszerre kavargott bennem 
És forgott velem együtt minden 
 
Mennyire kicsi tudtál lenni 
Mennyire hagytad Magad 
Jobban összetörni 
 
Jobban, teljesen 
Mindenben kedvünkre 
Akartál tenni 
 
Hogy ne maradjon 
Belőled semmi 
 
Látszólag minden elveszett 
Hiába takarják a napfényt 
Borús fellegek 
 
Istenséged a Mindenség 
Mindenséged a Szeretet 
 
 
Magamra öltöttem 
 
Magamra öltöttem legszebbik ruhámat 
És mi mindent még, ami csak látszat 
 
Magadról levettél, és levettünk mindent 
Mindentől megfosztva, megalázva 
 
Viselt látszatainkért áldozatra készen 
Ítéletünkre vársz most is Végtelen Isten 
 
 
Elém jöttél 
  
Elém jöttél 
Hogy kiengesztelj 
Hogy leborulj előttem 
Válladon kereszttel 
 
Nem kértél számon 
Tőlem semmit 
Keresztem 
Szótlanul cipelted 
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Nem engem feszítettek 
Bűneim keresztre 
Magadat adtad helyettem 
Az Istennek cserébe 
 
 
Jöjj közelebb 
 
Itt vagyok Istenem 
Szólítottál 
Jöjjek közelebb 
 
Itt vagyok Istenem 
Hozzád egészen 
Érintésre közel 
 
Megérintettél 
Én is 
Megérintettelek 
 
Istenem, Jézus 
Ily hirtelen 
Mi történik Veled 
 
Testedet fekélyek lepik 
Fájdalmas sebek 
 
Szívem tisztább lett 
Fehérebb a hónál 
 
Pedig csak megérintettél 
És én 
Csak megérinthettelek 
 
 
Szívet cseréltél bennem 
 
Itt vagyok Jézusom 
Itt vagyok Előtted 
 
Kendőmet nyújtom 
És egy pohár vizet 
Fogadd el, kérlek 
Hadd segítsek 
 
Istenem 
Szívemben 
Új kaput nyitottál 
Bűneim helyébe 
Szent Sebeket hagytál 
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Szeretetednek Isteni nyomait 
Melyek másképpen fájnak 
Jeleit 
Az Isteni szomjúságnak 
 
Titkait 
Melyekből mindig mutatsz csak keveset 
 
Hogy megértsem 
Hogy el tudjam viselni 
Isteni Szeretetedet 
 
 
Mit tehetnék érted 
 
Nem kértél semmit 
Rám bíztad, mit adok cserébe 
 
Nem mondtál semmit 
Rám bíztad, mit is veszek észre 
 
Szótlanul vártál 
Az Ítélet minden pillanatában 
 
Melléd állok-e 
Vagy sodródok a tömeg forgatagában 
 
 
Ki vagy Te? 
 
A tömegben dulakodás támadt 
Ki vigye tovább 
Ki segít cipelni keresztfádat 
 
Messziről néztem 
Nemsokára véres karjaidhoz értem 
 
Oda löktek, oda sodortak 
Ostorcsapások közt egymáshoz láncoltak 
 
Ki vagy Te, hogy derekamnál átölelsz 
És másik kezeddel keresztet cipelsz 
 
A szidáson, az ütéseken is osztozunk 
Ki vagy Te, hogy egymásba karolunk 
 
Ki vagy Te 
Ki a keresztem súlyát magára emeli 
És káromlásainkat is magára veszi 
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Ki előtt leborulva leplet nyújtanak 
És az ott hagyott nyomokból 
Most látom véres Arcodat 
 
Ki vagy Te 
Kinek vére karjaimon szárad 
És fehérre mossa ruhámat 
 
Ki vagy Te 
Hogy lehetsz hozzám ennyire közel 
Ki lelkemig hatol és fölemel 
 
Kinek elgyötört hangját alig hallhatom 
„Menj békével tovább 
Minden vétkedet megbocsátom” 
 
 
Újra itt vagyok 
 
Távolról nézem, mi történik Veled 
Óvatosan vesznek le a keresztről 
Hosszú leplekkel földre eresztenek 
 
Istenem 
Mindezt milyen csöndben és halkan 
A derengő hajnal fénye mozdulatlan 
 
Közelebb megyek, hogy segítsek 
Tanítványaid lehetnek 
Anyád ölébe helyeznek 
 
Most látom közelről Arcodat 
Lehunyt szemeid békés nyugalmat takarnak 
 
Milyen csendes és milyen szelíd 
Szívedre hulló könnyek mossák Sebeid 
 
Milyen törékeny, milyen gyenge alkat 
Az Ember, más Istent hogyan is akarhat 
 
 
Mit értenék 
 
Ha elloptam volna az összes szeget kereszted mellől 
Hogyan érthetnék meg Istenem, valamit is a Szeretetedből 
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Rózsával kezemben 
 
Kezeimben csokor rózsa nyílik 
A kereszthez közeledve, vissza 
Mire odaérek, újra virágzik 
És nyílik minden szirma 
 
Nem hervad 
És sohasem sárgul 
Minden virága 
Imádságra tárul 
 
Szeretetről fakad 
Minden virága 
Áldozatod Istenem 
Nem történt hiába 
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Kápolna 
 

 
 

Lelkeket keresel Istenem 
 
Nyitott szíveket keresel Istenem, ajándékaidnak 
Tiszta szívű lelkeket, kik Téged befogadnak 
 
Kiknek szívén nincsen ajtó-ablak 
Ha bármit adsz, mindent továbbadnak 
 
Szívükben Téged őriznek örökre 
Minden más azonnal kiömlik belőle 
 
 

Te, és Én 
 
Valamit írtál 
Rajzoltál a földre 
 
Mintha szívem fölé hajolnál 
És porba írnád 
Mit ki tudtál olvasni belőle 
 
Álltam dermedten 
Mozdulatlanul 
Ítéletre várva 
 
Te tudtad egyedül 
Hogy nem váratsz hiába 
 
Lassú mozdulattal 
A jelent mutattad 
És egyetlen jövőmet 
 
Az időt húztad 
Csakis az Én időmet 
 
Keresztet láttam 
Ujjad nyomában 
Valaki vállára vette 
 
Nem nézett hátra 
Szorosan magához ölelte 
 
Hogy az Irgalom győzzön 
A Szeretet Ítélet 
Megértettem Istenem 
Hangtalan kérésed 
 
Ha szeretni akarsz 
Maradj közvetlen Mellettem 
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Segíts 
Vállamon cipelni Keresztem 
 
Hogy láthasd azokat 
Kik már ismerik titkomat 
Kiknek mindent elbeszéltem 
 
Ismerni fogod Szeretetem okát 
Csak hajolj Hozzám közelebb 
Hajolj a Kereszthez egészen 
 
 
Rólam írtál Istenem 
 
Lehajoltál Istenem 
Rólam írtál a porba 
 
Majd szívet rajzoltál 
A felsorolt sorokra 
 
Aztán egy keresztet 
Szótlan, néma ítélet 
 
Magadhoz öleltél 
Míg a földet nézted 
 
Hosszasan, örökre 
Sebzett tenyered 
Egy mozdulattal 
Minden vétkemet törölte 
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Változó kor 
 
Már nem homokba írva tanuljuk az abc-t 
Egyetemekre járunk 
 
Más a divat 
Más igényeinknek hódolunk 
 
Mások a követelmények 
Az elvárások 
Mások a törvények 
És mások a szokások 
 
Futunk a busz után 
És késésben maradunk 
Nem érjük el sokszor azt 
Amit akarunk 
 
Mások az elvárások 
Elvárásaink egymás felé 
Nem sok marad abból 
Ami az Istené 
 
Húsvétkor megállunk 
Vagy Karácsony Szenteste hirtelen 
Isten titkait érintjük a földön 
Idelenn 
 
És már futunk tovább 
A titok titok marad 
Egy év múlva ismét csodáljuk 
Az isteni titkokat 
 
Hány perc telik így el 
Hónapok, évek 
Repülhetnénk Istenhez közelebb 
Ha el nem repülnének 
 
Hiába kosztüm, a felszín 
Isten nem ölt új ruhát 
Sokszor nézheti egymaga 
Szeretet Áldozatát 
 
Mely nem változik 
Mindig ugyanaz marad 
Jézus a kereszten 
Miattam, értem, mindannyiunkért 
A Legszebb Áldozat 
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Szférák zenéje 
 
Istenem 
 
Ismered a bennem megszólaló dallamokat 
A benső harmóniát 
Az egymást követő akkordokat 
 
Ahogyan megszólítalak 
Ismered, a bennem daloló Csendet 
Muzsikáló gondolataimat 
 
 
Fekete lyukak 
 
Amikor fényt látsz közeledni 
Egy csillagot 
Ki tudja 
Mi vonzza annyira 
 
Mely kereste szüntelen 
A Végtelen Szeretet határait 
Szeretetedből fakadó Irgalmad 
És megbocsátásaid 
 
Mit annyiszor körbejártam 
És minden föloldozásban csodáltam 
 
Amikor eltűntek szívemből 
A Sötét lyukak 
És Irgalmad vonzásában 
Csak a Szeretet maradt 
 
 
Amit megadsz 
 
Amit megadsz 
Mindig több lesz 
 
Mikor minden kérésre 
Újra rátekintesz 
 
Annál több kegyelem 
És mindig újabb 
 
Mert Szereteted 
Sohasem csitulhat 
 
Melyeken keresztül 
Követni fogsz engem 
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Ha nem kérnék semmit 
Keresni fogsz engem 
 
 
Út a mennybe 
/Mese 
 
Istenem 
 
Fölszedték a sínt az angyalok 
És vonatunk a felhők felé kanyarog 
 
Házak teteje és a fák lombja fölött 
Kisvonat szuszog és pöfög 
 
A madarak velünk repülnek 
És utunk végéig elkísérnek 
 
Ó, Istenem 
Hol vagyok 
Ezek nem is madarak 
Hanem angyalok 
 
Megszólalt egyikük harsonája 
És megérkeztünk az Ég városába 
 
Hosszú volt az út idáig 
Vonatunk elvitt az Isten trónjáig 
 
Ott kiszálltunk megöregedve 
Kezünkben bot, hátunk meggörnyedve 
 
Valamikor még hegyeket másztunk 
Mindig a magasba vágytunk 
 
Most itt vagyunk, megérkeztünk 
Magunkkal hoztuk apró keresztünk 
 
Van, akinek nagy van, nagy jutott, 
Együtt cipeltük, míg az erőnk is elfogyott 
 
Most itt van, tekints rá, kérlek 
Nézd meg jól, és nézd meg a Tiédet 
 
Mindkettő gyönyörű 
 
A Tiédből virágzott és nőtt ekkorára 
Legyen díszesebb vele az Ég palotája 
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Virágait csak Te szakíthatod 
Nem hervad el sosem 
Az Élet vizével locsolhatod 
 
Minden virága beszél 
Érintésre szirma kitárul 
És gyönyörűen zenél 
 
Illatát ontja, mely mindent betölt 
Hulló szirmaival tele lesz a Föld 
 
Hintsd el Istenem 
Hintsd el a fának magjait 
 
Az Élet virágát 
Jézus Sebének gyönyörű virágait 
 
 
Korona és tövis 
 
Istenem 
 
Koronám mit ér 
Ha nem Tőled kapom 
 
Tövisek nélkül 
Mit ér a mennyei jutalom 
 
 
Krisztus Király 
 
Amikor velem beszélsz 
Nem viselsz koronát 
Leteszed magad mellé 
 
Őrséged sincsen 
És nincsen katonád 
Ki térdre kényszerítsen 
 
Díszes koronádat 
Angyalok adhatták 
Amit tőlünk kaptál 
Tövisekből fonták 
 
Amikor velem beszélsz 
Minden szavad gyógyít 
És el nem ítélsz 
 
Lehajolsz hozzám 
És fölemelsz 
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Minden tévedést 
És bűnt ismersz 
 
Kínzásainknak nyomai 
Sebek a Szereteteden 
 
Amit ellened teszünk 
És egymás ellen 
 
Amikor velem beszélsz 
Nem parancsolsz és nem hibáztatsz 
 
Csendes vagy nagyon 
És mindent megbocsátasz 
 
 
Szeretni akartalak 
 
Bocsásd meg Istenem 
Hogy annyiszor zavartalak 
 
Amikor választ kerestem 
Mert érteni akartalak 
 
Köszönöm, hogy sok mindent megérthettem 
Hogy keresztedhez közelebb mehettem 
 
Vágyaimból sok mindent mégse kérek 
Köszönöm, hogy ismerem és értem a Tiédet 
 
Tudtad Istenem 
Hogy miért zavartalak 
 
Jobban akartalak szeretni Téged 
Csak szeretni akartalak 
 
 
Téged szeretni 
 
Jézusom! 
 
Szeretni Téged fellobbanásból nem lehet. Csak áldozatokkal és teljesen elégve. 
 
 
Öleld magadhoz 
 
Öleld magadhoz Isten Szeretetét 
 
Öleld át Keresztjét 
 
És a Mindenség a tiéd 
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Szerelem, család 

 
 
 
Két váza 
 
Úr Jézus 
Mindkettő a Tiéd 
Előtted mind a kettő kedves 
 
Az egyik még üres 
A másik virággal teli 
Mindkét váza kegyelmekkel teljes 
 
 
 

 
 
 
Téli szerelem 
 
Csak néhány perc 
Míg a hópihe földet ér 
 
Egy pillanat 
Míg mosolyunk az egekig felér 
 
Egyetlen perc 
Csupán egy pillanat 
 
Míg együtt repülünk fölfelé 
Szerelmünk emléke itt marad 
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Benső szentély 

 
 
 

Belső ima 
  
Mozdulatlan, Isteni dicséret 
Csak a Szív mozdul 
Csak a Lélek követ Téged 
 
Ahol Vagy és vagyok 
Hol jelenlétedben 
A Teljesség ragyog 
 
Rezdületlen, mégis lüktető Élet 
Hol Téged csodálunk 
És szíveinket nézed 
 
 
Gyújts gyertyát Istenem 
 
Gyújts gyertyát Istenem 
Ha közelednél felém 
 
Legyen kezedben 
Ha sötét lenne szívem rejtekén 
 
Helyezd el ott 
Ahol magamban vagyok 
 
És gyújts lángot szívemben 
Ha magamra maradok 
 
Hagyd ezt a lángot pislákolva 
Csendesen 
 
Hagyd meg Istenem 
Ha látogatásod nyomát keresem 
 
Hadd vegyem kezembe 
Szívemet hadd járja körbe 
 
Hadd lássam Istenem 
Itt maradsz örökre 
 
Akkor is, ha a mécsesem fogyna 
Akkor is, ha már nem lobogna 
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Akkor is némán szólítalak 
És figyelem minden mozdulatodat 
 
Ebben a mélységes, végtelen csendben 
Istenem 
Istenem 
Ne hagyj el engem 
 
 
Találkozó 
 
– Ne várd a három órát 
Találkozzunk előbb 
 
– Jézusom 
De mikor és hol 
 
– Akár most is 
Ahol szoktunk, a Keresztútnál 
 
 
Imádság ikonfestés előtt 
 
Jézusom 
Kérlek, vedd figyelmemet 
Adj a szívemben tisztaságot 
És lelkemben színeket 
Hogy tükrözzem a Valóságot 
Mellyel betöltesz engemet 
 
Jézusom 
Vedd minden vágyamat 
Szeretném követni minden gondolatodat 
Végtelen Irgalmadnak színeit 
Hozzád méltó ragyogást 
Dicsőségednek fényeit 
 
Jézusom 
Ismered hiányosságaimat 
És minden gyengeségem 
Ismered nyitottságomat 
És minden tévedésem 
 
Ismered fájdalmaimat 
A mélyen őrzött sebeket 
Ruhád szegélyét érintve 
Gyógyítsd meg ezeket 
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Jézusom 
Nyisd meg a szíveket 
Mind, kik Eléd állnak 
Kik dicsőségedet nézik 
És Téged csodálnak 
 
Kik lelkükkel követik 
Az Isteni csendet 
Kik meghajolnak Előtted 
És elmerülnek Benned 
 
Hol nincs többé Magasság 
És nincsen többé Mélység 
Ahol együtt vagyunk 
És Benned a Mindenség 
 
Hol minden szívet-lelket 
Magadhoz emelsz 
Hol Végtelen Irgalmadban 
Mindenkit átölelsz 
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Benső utak 

 
 

 
Aranyat adtál 
 
Istenem 
 
Más kincset keresve 
Túl mélyre ástam 
Bűneimért cserébe 
Keresztre találtam 
 
Hosszasan néztem 
És most már megértem 
 
Valóban túl mélyre ástam 
A kincset Te rejtetted el 
Ha keresném, megtaláljam 
 
 
Feladataink 
 
Kicsiben nagyot tenni 
Óriásit 
Amit nem szívesen tesz meg senki 
 
 
Tiszta szeretet 
 
Szeretni nem lehet hangosan 
Szeretni csak áldozatainkkal bizonyítva lehet 
 
 
Kifogásaink 
 
Miért is szeretnénk az Istent, amikor meg tudjuk szerezni, amire szükségünk van. 
Akkor meg hogyan is szeretnénk, amikor utolér minket a szenvedés? 
 
 
Ha békén hagyna 
 
Ha „békén hagy” az Isten, élve a magunk életét, az gyanús. 
Valószínűbb, hogy mi nem vagyunk közel az Irgalmához. 
 
 
Lemondások Istene? 
 
Miről is mondhatott le, és miről kellene ma is lemondania, értem, miattam? 
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Lakatlan kastély 
 
Istenem 
Ne jártam volna erre sohasem 
 
Pedig láttam annyiszor ezt a tájat 
Kopár udvarán a magányos fákat 
 
Hol vártalak annyiszor, csendesen 
És kastélyod ajtaján 
Nem nyitottam be sohasem 
 
Ó, Istenem 
Ha magányod ismerhettem volna 
Tudtam volna 
Hogy vársz engem, öröktől fogva 
Szüntelen 
 
Terített asztallal 
Ünnepi díszben, odabenn 
 
 

Pipacsok mosolya 
 

Hallom, kedves kacagásuk 
Miközben vibrál szirmukon a mosoly 

 
Enyhe szellő csipkedi arcukat 

Amint átfut közöttük, és eltűnik hirtelen valahol 
 

 


