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Találkozásaink

Talán perceket kapsz tőlem Istenem
Mikor kicsit jobban figyelek
És ha meg is értenélek
Ismét elengedem kezed

Talán pillanatokat kapsz tőlem
Mely a találkozáshoz nem elég
Pedig ott vagy a közelemben
S keresnem kell, ha sietnék eléd

Vigyázz rám

Szeretlek
De ha el tudnám mondani mennyire
Kitárt szívemet
Becsuknám lassan résnyire

Hagyd meg szerelmem
Hagyd meg kimondhatatlanul
Hadd égjen szüntelen
És égessen olthatatlanul

Féltsd és őrizd
Vigyázd a lángját bennem
Ne hagyd elveszni vágyamat
Ne sodródjon tőled messzi a lelkem

Te maradj nekem

Vegyél el mindent
Amint jobban kedvelnének
Amint helyedbe lépnék
És engem szeretnének

Vagy tégy a fejemre koronát
Szúrós tövisekkel
Mely a szívemen is áthat
Szent sebeiddel

Rejtsd el szívemben
Minden vágyadat
S ha észrevennének Téged
Add, hogy én ne lássalak

Akkor ne lássam arcod
Ne lássam fényed
És rejtsd el előlem
Dicsőséged

Akkor hagyj magamra
Mint akit börtönébe zártak
S ha fény szökne szívembe
Újra viszontlátlak
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Mutasd meg magad

Végtelen Szeretet
Alig értelek
Kell, hogy Sebeidben
Megérinthesselek

Mert szeretni akarlak
Ismerni a szeretet mélységeit
Tárd ki irgalmad Ismeretlen
Ismerni akarom érintéseid

Ismerni akarom mosolyod
Mely szívemig hatol
S ha rám találsz a csendben
Szerelmed átkarol

Ismerni akarom
Féltésed
Ismerni gyöngéd
Ölelésed

Ismerni gondolataidat
Távolról, s közelről
És felismerni hangodat
Szívem legmélyéről

Hangodat mely
Összetéveszthetetlen
Csak szólj hozzám
Mutasd meg magad Ismeretlen





Jézus



Csendes ima

Krisztus Jézus

Amikor nem hallod imáimat
De gondolataimat olvasod
Én hallom csendes szavaidat
És követem minden gondolatod

Csend van olyankor
Csend van közöttünk
Megváltásod újra virágzik akkor
És illata fakad föl bennünk

Szerelmes csend van
Mégsem mozdulatlan
És a mélységbe hatolva
Örömre találsz vágyaimban

Csend van, óráról - órára, percről - percre
Dallamára elcsitul a lelkem
S boldog vagyok
Hogy egy pillanatra Veled lehettem

Szívem megjelölted

Nagyon sokszor
Sok helyen kerestél
S mindig egymásra találtunk
A keresztnél

Minden szavadra emlékszem
Vég nélkül hallgattalak
Megjelölted szívem a kereszttel
Hol mindig megtaláltalak

Elkísérlek

Elkísérlek
Látni szeretném az utat, mellyen végig haladsz
Tudom, nem tarthatlak vissza
És nem változna semmi, ha itt maradsz

Elkísérlek
S ahol véget érne az út, ott maradok
Ahol úgy tűnhet, megsemmisül minden
És egyedül vagyok

Elkísérlek
Hogy megismerjem, meddig vezet a szeretet
Túl a kereszten, és minden határon is túl
Ahová irgalmad vezetett

Boldog vagy

Minden pillanatban
Minden másodpercben
Újra nyílik minden
Viruló szerelmedben

Minden gondolatban
Mosolyban és könnyben
Mit elmondani nem lehet
Boldog a világ köröttem

Mert boldog vagy
Hogy a tiéd lehettem
Életed adtad lelkemért
Csöppnyi szeretetért, értem

Sebhelyeid által

Szent és dicsőséges sebhelyeid által
Ments meg engem
Szent és dicsőséges sebhelyeid által
Szabadíts föl engem

Szabadíts föl engem
A szeretetedre
Szabadíts föl engem
A szerelmedre

Sebhelyeid által
Őrizz meg engem
Sebhelyeid által
Őrizd meg a lelkem

Őrizd meg a lelkem
Szabadnak
Őrizd meg a lelkem
Magadnak

Ámen


Szűz Mária
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Mosolyodban

Mikor mosolyodat látom
Könny hull a szemembe
Mily szépnek teremtett az Isten
Hogy megmentésünket el ne feledje

Könny hull a szemembe
Mikor mosolyodat látom
És mosolyodban
Isten gyönyörű Irgalmát csodálom


Irgalmasság rózsafüzére

Sietős imádságunkban elsietünk Jézus mellett.


Csomóoldó Szűzanyához

Szűzanyám, kérlek
Ne ejts annyi könnyet
Mikor a csomókat oldani
Neked sem könnyebb

Ne ejts annyi könnyet
Mikor az okuk sokszor ismeretlen
Vagy újra tekerednek
És az oldásuk lehetetlen

Ne ejts annyi könnyet
A csomókat látva
Fiadnak vére
Nem hullhat hiába

Megértem mégis
Könnyeidet
És nehéz belátnom
Amikor segíteni alig lehet
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Advent, Karácsony
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Tedd arcomra kezed

A csöndbe léptem
Magasztalni a Hatalmas Istent
És a jászlad körül
Csend töltött be mindent

Közelebb hajoltam
Hogy vidám kis hangodat halljam
És arcomat érintve
Rád mosolyogtam

Emlékezz majd, kérlek
Erre a mosolyra
S ha nem látnád örömöm
Tedd újra kezed az arcomra

Mélyebben rejtsd el

Rejtsd a szívembe szíved
Mélyen, ahol kereslek
Mélyebben rejtsd el
Ahol már nagyon szeretlek

Ahol csönd van
És csak mi vagyunk ketten
Ahol mindig megtalállak
Boldog szerelemben

Ahol a mosolyból is
Megértünk mindent
És megtalálom, akit kerestem
A boldog Istent

Adventi szerelem

Lobogjatok adventi lángok
Fényesen, csendben
Hogy a szívek csendjében
Az Isten megpihenjen

Lobogjatok adventi lángok
Boldog örömben
Daloljanak emberek a Földön
És angyalok a mennyben

Lobogjatok adventi lángok
Fénylő csillagok az éjszakában
A Megváltó szíve dobban
Szűzanyja ringató karjában

Lobogjatok adventi lángok
Tündöklőn, fényesen
Ilyet az ember még nem látott
Az Isten hajolt le hozzá csendesen

Lobogjatok adventi lángok
Mely égő, de el nem éget
Az Isten és az ember szerelme
Ne érjen sohasem véget
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Ebben a csendben

Olyan csend van
Mintha szívedbe rejtenéd
Ahol szerelmünket őrzöd
És szótlan féltenéd

Ez az a csend
Melyben hangodat megismerem
Mikor a szívem legmélyéről szólsz hozzám
Istenem
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Pillanat lehetett

Egy pillanat lehetett, egy gondolat csupán
Hogy karjaimban ringatva altattalak
Dúdoltam daloltam csendesen
S láttam a békésen elalvó angyalokat

Micsoda nyugalom
Milyen gyönyörű mennyei béke

Az Isten is
Egyszer megpihenhetett végre

Egy pillanat lehetett talán
Boldog ölelés, míg téged ringathattalak
S álomba merültem én is
Miközben Téged csodálhattalak

Csillagot hoztam

Távolba néztem
És már semmit se láttam
Lehunytam szemem
S egy csillagot csodáltam

Közel volt nagyon
És megállt a szívem fölött
Én is ott voltam
A hódoló bölcsek között

Azután lehullt
Szívem legmélyén csillogott
Mikor elbúcsúztam
Kis jászlad mellett fényesen ragyogott

Boldog születésnapot

Fuvolák és a hárfák is
Zengtek
Mikor az angyalok mind
Ünnepeltek

Gyertyafényben
Keringőt jártunk
És a jászol előtt
Csendesen megálltunk

Megállt a Világ is
És ünnepelt
Megállt a szó, a hang
A Teremtő Életet lehelt

A Teremtés várt
És boldogan felsóhajtott
Ilyen meglepetést az Isten
Hogy is gondolhatott

Rád mosolyogtunk
És az Isten is rád mosolygott
Szabadulásunk öröme - kicsi Jézus
Boldog születésnapot



Keresztút, Húsvét



Nem tudnék rólad

Láttam lehajló Arcodat
A sötétlő ég alatt
És hallottam Isten szomorú hangját
Nézd az én Fiamat

Néztem
A kereszt alatt mozdulatlan álltam
És a fagyott csendben
Ölelő szeretetre vágytam

Ismerem ezt a magányt
Ismerem régóta ezt a csendet
És közelről láthatom mennyire más
Ha csak a távolban kereslek

Csak közelről láthatom Arcodat
A távolból mosolyodat sem ismerem
Fájdalmaidról sem tudnék semmit
És nem tudnám, hogy Te vagy az Istenem

Eljöttél hozzám

Mester

Ismersz-e
Megismersz-e engem
Arcomat, testemet
El kellett fednem

El kellett rejtenem
Mert fekélyek takarják
De hallom hangodat
És látom gyógyítómnak arcát

Látom
Amint tekintetemet keresed
És rongyaim alatt
Szívemre teszed a kezed

Megismertél volna
Ismét hallanád hangomat
Pedig messze voltam Tőled
És alig láthattam Arcodat

Most szemtől szemben
Közelről látlak
És láthatom mosolyod
Amit csak lelkem csodálhat

Mintha újra hallanád
Hangtalan kérésem
Gyógyíts és szabadíts meg
Tedd meg miattad, és értem

Tudod
Milyen régóta kereslek
Tudod
Milyen régóta követlek

Most Te jöttél elém
Hosszú utamon rám találtál
Mintha tudnád
Ott voltam én is a keresztfánál

Ott voltam én is
De semmit sem tehettem
Kérni akartalak
Szabadíts meg engem

Mintha emlékeznél mégis
Hányszor visszatértem
S most Te jöttél hozzám
Eljöttél miattam, és értem


Visszajöttem

Arcodat szeretném látni
Ezért visszajöttem
És mosolyod csodálni
Hogy el ne felejtsem

Visszajöttem
Hogy halljam hangodat
De csönd van
És elfordítod tőlem arcodat

Boldogságodat így
Hiába keresem
Mikor szerelmedbe
Fájdalom vegyül Istenem
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Szeretet foltja

Amit kereszted tövében találtam
Mindent összeszedtem
Mindenben, mindenütt
Szerelmed kerestem

Magamhoz öleltem
A Szeretet jegyeit
És szívembe rejtettem
Gyönyörű Sebeit

Hagytam
Hogy áthasson teljesen
Tudni akartam
Milyen az isteni szerelem

Hagytam
Hogy megérintsen
Hagytam
Hogy elszédítsen

Egy görbült szeg
Felsértette tenyerem
A Szeretet foltja volt
Szerelmünk cseppje Istenem




	Kápolna	


Szívedet tárd ki

Jézusom!

Irgalmas szívedet tárd ki
Hadd pillantsak bele
Szerelmedre szomjas lelkem
Hadd teljék be vele

Csak egy pillanatra nyisd meg
És ne számold hányszor
Hányszor láttam újra mosolyod
Hányszor többször, mint százszor

Rajtad kívül

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

Legyen úgy

Közelebb Hozzád
Hogyan is lehetnék
Egészen érted, és Benned
Minden mást elveszítenék

Hogy venném észre

Mikor nagy a baj
Egyre kisebbek vagyunk
És a végtelen világban
Magunkra maradunk

Akkor nem megyünk messzi
Gondunktól távolabb
És Hozzád is alig közelebb
Egyetlen pillanat alatt

Hogy venném észre
Irgalmad a csendben
Mikor másba kapaszkodtam
És más Istent kerestem

Millió arcát
Annyi szeretetnek
De egy sem volt igazi
Nem Hozzád vezettek

Bár csak észrevenném
Irgalmad a csendben
Ha meg nem bocsájtanál
Nem tudnám, kit kell keresnem

Mi lenne velem

Ha nincs bennem hála, szeretet Feléd
Mi lesz velem
Ha mosolyodra nem mosolygok vissza
Mi lesz velem

Mi lesz velem
Ha nem tudlak meglepni lemondásaimmal
És nem tudok fölajánlani semmit
Mi marad vágyaimból, amitől elfordulnál
És nem kérsz belőle semmit

Mi lenne Tiéd
Amit Tőled kaptam
Amire mondhatnám
Hogy mindent visszaadtam

Mi marad nekem
Ha elveszítenélek
Meglepni sem tudnálak
Ha nem szerethetnélek

Szerelmem nélkül

Visszaadok mindent
Hogy akaratodban örömöket lelhess
És végtelen dicsőséged
Legyen nagyságoddal teljes

Hatalmasabb vagy
Minden emberi vágynál
De szerelmem nélkül
Kevesebb maradnál

Ne aggódj

Maradj mellettem
Pillanatra se hagyj magamra
Ha elfáradna lelkem
Vegyél karjaidba

Légy dicsőséges
És ne aggódj miattam
Küzdelmeimhez
Elég kegyelmeket kaptam

Most jó

Most jó. Amikor megoldhatatlannak tűnő
Gondom van végre
Amikor nincs más lehetőségem
És tiéd a megoldás esélye

Most jó. Amikor nem változik
Látszólag semmi
És alig veszem észre
Hogy így tudsz közeledni

Most jó. Amikor gondjaimban
Magam maradok
És a néma csöndben
Mindent elfogadok

Most jó. És sokszor már nem kívánom
Legyen változás
A csendben te tudod, hogy rajtad kívül
Szívemben nincsen Senki más
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Mit szeretnél

Szeretlek
Mert megteremtettelek
És elvettem rólad bűneidért
Az ítéleteket

Elvettem
És Fiamnak adtam
Aki magára vette
És hagytam

Mit szeretnél
Mi lenne számodra fontosabb
Mi lenne tisztább szerelmemnél
És mi lenne biztosabb

Áldozatom mindent elárul
Mit szeretnél többet
Fölajánlásom nem szűnt meg
Miattad, és érted

Mit szeretnél még
A legboldogabbak között
Ha tudnád, mennyire szeretlek
Áldozatomhoz lenne sokkal több közöd

Érintenélek

Érintenélek
De van, hogy hiába várlak
Érinteném a szeretetsebeit
Vagy csak a ruhádat

És mégis
Mikor távol vagy és messze
Messziről indulok újra
Hogy ott lehessek egészen közeledbe

Előtted

Előtted a dicsőítés mélyről fakad
Egészen a csendből
Amikor mindent megértek
És a szeretetsebeit látom egészen közelről

Karodba hajoltam

Megtanítottál
Szállni-repülni Veled
Közeledbe sem jutnék
Nélküled

Megtanítottál szeretni
Hódolattal Előtted
És leborulva
Homlokom érinti a Földet

Hol lépteidnek nyoma
Csendes esőben ázott
S a vércseppek miatt
A lelkem fázott

Megtanítottál szeretni
Ha nem is érinthettelek
És annyiszor mégis
Te nyújtottad kezed

Ölelésre tárd karodra
Méltatlan voltam
Mégsem vontad meg tőlem
S én belehajoltam
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Ha szívembe néznél

Ha szívembe néznél, neveket találhatsz
Ismerős lelkeket
Helyezd kezed a sorsukra
Hogy meg tudjanak nyílni Neked

Nincs a szívemben kényelem
Gazdagságom sincsen Rajtad kívül semmi
Mikor távolodnék Tőled
Már indulok Feléd, Téged megkeresni

Szívem nincsen berendezve
Alakítsd úgy, ahogyan szeretnéd
S ha üresen hagyod
Szerelmem találod, ha keresnéd

Mikor itt vagy, sokszor észrevétlen
Oly nagy a csend bennem és köröttem
Csak néha tudom meg
Hogy nem voltam egyedül egy pillanatra mégsem

Rejtsd a szívembe

Istenem!

Hagyj magamra
Mikor azt hinném, a Tiéd vagyok
De elfordulnék Tőled
Mert a vágyaim nagyok

Nagyobbak
Mint amit szeretnél
Nagyobbak nálad is
Amilyen nem is lehetnél

Hagyj engem magamra
Mikor nálad is nagyobbra nőttem
Hagyj akkor egyedül
És távolodj messzire tőlem

Adj szárazságot
Szomjazó tikkadt magányban
Adj mérhetetlen csöndet
Közelíthetetlen távolságban

Adj fáradtságot
És a kilátástalanságban vágyakat
Hagyd, hogy a néma csöndben
Újra megtaláljalak

Hagyd, hogy szomjazzam
Irgalmad cseppjeit
És add meg
Találkozásunk boldog perceit

Ne engedj magadhoz
Sosem közelebb
Ne engedd
Hogy közelségedben Téged elfelejtselek

Add meg
Kérés nélkül is mindezt
S ha mélybe hajolnék
Vidd a szívemből a kincsed

Hagyd, hogy ismét
Odafent keressem
Rejtsd a szívembe vágyadat
Hogy nagyon szeressem

El ne felejtsem

Ne szeress úgy
Amilyennek elképzellek
Ne higgyem azt
Hogy jobban szeretlek

Ne higgyem, hogy mindig
Mindennél jobban szeretsz
Hogy vágyaimtól másmilyen
Már nem is lehetsz

El ne felejtsem
A sebeket szereteteden
Mert nem látnám nyomait
A kezeiden

Akkor sem
Ha megkötözném újra
Mert nem borulhatnék többé
Karjaidba

Ölelj magadhoz

Törjön föl
Szívemből a hála Istenem
A szeretet hangjait
Alig ismerem

Szakadjon föl onnét
Hová senki sem hatol
Mélyen a szívemből
Hová irgalmad hajol

A mélyből
Amit senki sem érinthet
Amilyen mélyre
Csak szemed tekinthet

Hagyd
Hogy szerelmed megértsem
Add
Hogy Irgalmad megérintsen

Szólalj meg
Szeretet bennem
Egészen mélyről
És egészen csendben

Hagyd
Hogy megpihenjen lelkem
Ölelj karjaidba
Szorosan magadhoz engem

Érints meg

Minden érintésed
Minden pillanatban várom
Szerelmed nélkül
Magányosan fázom

Érintsd meg szívem
És a tiéddel dobban
Érintsd és szerelmem
Újra lángra lobban

Szívem mélyéről

Ha volna bármi, ami az enyém
Hogyan dicsőíthetnélek Istenem
Örömöm szólalna meg szavaimban
Míg nagyságodat alig ismerem

Más gazdagság az, amivel elhalmozol
Másmilyen öröm és szerelem
Mikor nem marad Rajtad kívül semmim
És szomjamat sem oltja semmi sem

Hogyan dicsőíthetnélek téged
Ha nem tudnám vágyadat
Csak örömöm kiáltanám az égbe
Saját boldogságomat

Hogyan dicsőíthetnélek téged
Más szavakkal, mint ami Tehozzád illik
Színed előtt meghajol a lelkem
És elnémul, amikor Tebenned bízik

Nálad vannak a szeretet szavai
Nagyságod végtelen mélységében
Meghajol a lelkem Előtted
Míg Irgalmad csodálom és nézem

Meghajol és szívedbe tekint
Mélységében keresve az utat
Hol találkozásunk örömét keresed
És lelked, szerelmem után kutat

Hogyan dicsőíthetnélek téged
Más szavakkal, mint ami Tehozzád illik
Az angyalok örömét jobban ismered
Szívem mélyéről az Ő daluk visszhangzik

Angyalok éneke

Ismerem az angyalok énekét
Mely gyönyörű és kimondhatatlan
Lelkem dalolva kíséri örömüket
És boldogságom kifogyhatatlan

Ismerem az angyalok énekét
Szebbet mondani náluk nem tudok
Megszólalnék de mégsem tehetem
Közeledbe érve elnémulok

Szerelmed enyém

Együtt dalol a lelkem
Mikor hozzám hajolsz
A te hangod szólal meg bennem
És velem dalolsz

Mikor hozzám hajolsz
Együtt dalol a lelkem
Szerelmed enyém
És tiéd az én szerelmem
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Itt vagy

Amikor minden elcsendesül
És azt hinném kiüresedett minden
Betöltöd lelkem édes szerelemmel
Végtelen Isten

Hajolj közelebb

Tudod, hogy közeledben lennem
Már ez sem elég
Jöjj olyan közel
Amikor már mindenem a tiéd

Mikor rajtad kívül
Már semmim sincsen
Hatolj a szívem mélyéig
Végtelen Isten

A mélységeket járd be
Hol a lelkem te utánad kutat
És vég nélkül keresem
A Hozzád vezető utat

Nézd a vágyaimat
Melyekből annyira hiányzol
És takarják Arcodat
Hogy már alig látszol

Takarnak előlem
Mintha nem is lennél
De hallom hangodat
Mintha keresnél

Mintha szólítanál
És a válaszomat várnád
Érintsd meg a lelkem
Mintha gondolataimat látnád

Hajolj közelebb
Végtelen Szeretet
Öleld szorosan magadhoz
Szomjas lelkemet

Érintésed

Szívembe oltottad
Hogy szeresselek
Ajkamra adtad
Hogy téged dicsérjelek

Lelkembe oltottad
Szerelmes vágyam
Hogy szerelmed
A végtelenben is megtaláljam

Hogy a mélyben
És a magasban is elérjelek
És szívem mélyén is
Megérinthesselek

Amikor hiába távolodnék
Tőled
Érintésed közelség
És közelséged az érintésed
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Lelkem dalolj

Dalolj lelkem, dalolj
Minél csendesebben
Hajolj meg mélyen
Az Úr van közeledben

Dalolj lelkem, dalolj
Csendesen és halkan
Oly kimondhatatlanul
Hogy még én se halljam

Dalolj lelkem, dalolj
Isteni csendben is hangosan
Melytől a csend lesz még nagyobb
S örömöm száll az Úr elé magasan

Égető szerelem

Ó, emésztő tűz
Szerető Lélek
Ami lángra kap
Benned újjáéled

Vágyainkban minden
Lángra gyúl
És újabb lobogással
Minden átalakul

Mindent megérintve
Minden lángra lobban
Csak szerelmünk nem ég el
És lángol egyre jobban

Mondd el nekem

Kérlek, mondd el újra
Milyen az isteni szerelem
Jászol csendjétől a kereszt csendjéig
Amit csak elmondhatsz nekem

Mikor az isteni örömben
Minden elcsendesül
S a bölcsőtől a kereszten túl
Irgalmad beteljesül

Mondd el nekem
Mondd el újra, kérlek
Ebben a csendben
Mindent megértek

Nyílj meg bennem

Ne fordítsd el Arcod
Ne takard el a szívedet
Mutasd meg Irgalmad
És ne vond meg tekinteted

Nyílj meg Istenem
Lélekfrissítő tavaszi illat
Érintésedre szívemben
Színes virágok nyílnak

Nyílj meg bennem
Lélekhódító lélek
Amire rálehelsz
Bennem újjáéled

Amit megöntözöl
Friss szirmokat bonthat
S kelyhükből
Mézédes illatokat onthat

Nyílj meg bennem
Lélekbódító szeretet
Áldom gondoskodásod
És féltő kezedet

Porszemnyi szerelem

Én, a porszem
Én, a semmi
Nem akarok Istenem
Nálad több és nagyobb lenni

Mégis megállsz
E parányi porszem előtt
És nem tudom miért
Lehajolsz érte vagy kikerülöd

Kikerülöd
Hogy majd egyszer később visszatérj
S ha szíve dobban újra
Lángra lobban szíved egy szerelemért

Nélkülem

Istenem

Ha egyszer elmennél mellettem
Úgy, hogy észre sem vennél
A semmibe vesznék hirtelen
És szerelmem nélkül szegényebb lennél

Közeledben

Közel hozzád
Hangodat hallom, és látom mosolyodat
Közelebb pedig
A szenvedés nyomai is jobban látszanak

Látszanak vágyaink
Amiért vércseppek hullanak a Földre
És látszanak vágyaid
Hogy szeretetszomjunkat megjelölje

Látod, amint a cseppek
Vágyainkra hullnak
Hogy lelkünket megpecsételd
Örökre magadnak

Óvj meg engem

Ments meg engem olyan gazdagságtól
Amiért észre sem vennél már engemet
Óvj meg olyan boldogságtól
Amiért meg sem hallanád kéréseimet

Óvj meg engem, hogy szeretni tudj
És örömöd találd bennem
Őrizz meg magadnak, hogy tiéd lehessek
És tiéd maradjon szerelmem

Minden gazdagságom

Minden gazdagságom
Ott van tenálad
Nagyobb boldogságot
Vágyam nem találhat

Nincs is semmim
Amitől gazdagabb lehetnél
Csak a szívem maradt
Amit gazdaggá tehetnél

Lehunyom szemem

Lehunyom szemem
És már ki tudja merre járok
Beutazom Veled
Az egész világot

Lehunyom szemem
S mintha el sem mentem volna
Te jöttél közelebb
S pihentél csendben két karomban



Szerelem



Ez az a nap

Ez az a nap
Melyben tudom, hogy veled lehetek
Ez az a nap
Melyben érted még valamit tehetek

Ez az a nap
Hogy keressem arcodat
És mosolyogjak akkor is
Ha nem látnám mosolyodat

Ez az a nap
Mely a hálámhoz elég nekem
Csak ez az a nap
Mikor még mindig megtehetem

Legyenek tiéd az éjszakáim
És a holnapok
De most ez az a nap
Mikor vagy, és én még vagyok
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Mosolyod

Mosolyod mennyire szerettem
Feledtem gondomat
S hogy volt, azt is elfeledtem

Egy percre-pillanatra
Enyém volt mosolyod
És minden vágyamat eltakarta

Öröknek tűnt, amikor azt hittem, enyém
Szívemben hiába őrzöm
Már nem mosolyogsz felém

Emelj magadhoz

Ha kismadár lennék
Szállnék-repülnék veled
Kísérném lépteid
És vég nélkül dalolnék Neked

Repülnék ágról-ágra
És zengeném dicsőségedet
Örömöm hullna az éjszakára
És repülnék a csillagok felett

Repülnék-szállnék
Egyre feljebb
És dalolva repülnék
Palotádban beljebb

Dalolnék színed előtt
Lábaidnál dicsérném nevedet
S ha fáradnék emelj magadhoz
Emeld szívemet szívedhez közelebb



Ő meg én
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Szerelem

Igazságodat
Mutasd meg nekem
Nem baj, ha fáj
Ha megismerhetem

Mutasd meg
Azt az egyetlen egyet
Kihez a Teremtés igazodik
És megmenti a Lelket

Mutasd meg
Mert kereslek
Mutasd meg Irgalmad
Mert szeretlek

Mutasd meg
Féltésed jegyeit
Mutasd meg
A Szeretet sebeit

Mutasd meg
Miatta és értem
Rajtam és bennem
Mikor megérintem

Mutasd meg
Hogy itt áll előttem
Válaszomra vár
És szeretetre tőlem

Viszonzásként arra
Amit nem érdemeltem
Amiért meghalt
Miattam és értem

Mutasd meg
Hogy nincsen fájdalommentes szerelem
S ha már jobban fájna
Biztosan jobban szeretem

Mitől oly szép

Mitől szép az Egyházad
Mely nevel és fölnevel
És határainkon messzibb
Az Istenhez fölemel

Miért oly szép és gyönyörű
A szenvedéseivel
Melyben azonosultál
Az Embernek gyötrelmeivel

Mitől oly ékes
És fenséges mitől lehet
Szeretetedtől lehet csak gyönyörű
Mert a Tied




Benső szentély
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Eltakarod arcod

Eltakarod arcodat
Amint hozzád közeledem
S mikor azt hinném ott vagyok
Mintha behunynám a szemem

Eltakarod arcodat
Hiába keresem
Hiába szólítalak
Hiába nyújtom a kezem

Eltakarod arcodat
S mintha kérdeznéd halkan
Látom-e még mosolyodnak nyomát
Melyet a szívemben hagytam

Hozzád hajolva

Mikor közelebb hajolsz
Mindent megértek
Távolról másnak láttalak
És alig ismertelek téged

Mikor közelebb hajolsz
A kereszttel egészen közel
Súlya nem sújt a porba
És beléd karolva fölemelsz

Mikor közelebb hajolsz
Megosztod velem a kereszt titkait
Hogy megértselek téged
És a szeretet néma hangjait

Gondolataidat távolabbról
Nem is sejteném
S amit csendesen mondanál
Abból egy szavad sem érteném

Mikor közelebb hajolsz
Értem gondolataidat Istenem
Ismerős hangodat
Régről felismerem

Hozzád hajolva tudom
Mitől gyönyörű a Kereszt
Hozzád hajolva tudom
Hogy mennyire, és milyen nagyon szeretsz

Mire megértem

Istenem

Elrejted Arcodat
Sötétben, zajban
És nem tudom azt sem
Ki ellen küzdök a harcban

Mikor csend lesz szívemben
Végre
Csatáimban értem hullott
Áldozatod vére

Mire megértem szerelmed
S felnézhetek újra az égre
Talán nem is magamért küzdöttem
Hanem Érte

Engedj közelebb

Megnyílni nem tudnék
Ha ruhád szegélyét nem érinteném
Bezárkóznék Nélküled
És a sötétben fény sem jutna felém

Vedd a vágyaim

Vedd a vágyaim
És lelkem emeld magadhoz
Hadd legyek hű a szerelmedhez
És méltó az irgalmadhoz

Keresztjeink /1

Ha tudnánk, mennyi kegyelem rejlik bennük, megismernénk a Szeretetnek legbensőbb titkait, és nem küzdenénk ellene annyira. Az Istent is egészen közelről ismernénk meg, olyan szeretetével, melyről fogalmunk sem lenne. Ilyen ismerettel pedig nem tudnánk másféle isteni jóságról beszélni, amiért ezek hiányával csak elképzelésünk marad róla, és többnyire olyan, amilyennek ismerni szeretnénk.

Keresztjeink /2

Küzdünk ellenük, keressük a menekülések útjait, mégis nagyobb változások történnének bennünk, ha elfogadnánk. Változás vagy változások az Isten felé, melyek nélkül más irányú vágyaink elérésén kívül nem történne semmi, vagyis aligha változna bennünk bármi is.
Hálát adni pedig érte, vagy értük, kimondhatatlan öröm befogadását jelenti, mely öröm lassan bennünk is nagyobb szeretet viszonzását jelenti, mélyebbről, mint amilyen szeretetmélységről addig nem is tudtunk.

Csendesítsd el

Mikor ketten vagyunk a viharban
S te békén alszol Istenem
Parancsolj a szélnek - hullámoknak
Csendesedjenek el bennem



file_32.jpg

file_33.wmf



Rám találtál

Rám találtál
Tengernyi homokszemcsillagok között
Hol Tejútrendszerünk spiráljában
Földünk csendesen pörög

Hol új világnak
Mélysége nyílik meg előtted
S ha nem lennénk számodra
Elfelejtenéd örökre a Földet

Ahol dicsőséget
És hatalmat kerestünk
Hogy akaratod ne is lebegjen
Felettünk

Hiába mennénk mégis távol
Más galaxisokhoz messzebb
Nem közeledhetnénk Hozzád
Csak szívünkben beljebb

Teremtményként is közelebb
Érintésnyire
Minden szívdobbanással
Egyetlen légzésnyire

Ahol vagyok
És irgalmad szomjazza lelkem
És kitárul Előtted
Legbensőbb szerelmem



Te és én


Hogyan ölelhetnélek

Hogyan ölelhetnélek magamhoz jobban
Hogyan ölelhetnélek magamhoz teljesen
Elveszítenélek, mert átölelni nem tudnálak
Csak visszaadni mindent, ami Szeretet

Rejtőzz el bennem

Jöjj közelebb
Nem baj, ha közelembe jönnél
Lépj a szívemben is beljebb
Nem baj, ha tükröm lehetnél

Nem baj
Ha szereteted lelkemen áthat
Nem baj
Ha szerelmed ennyire fájhat

Nem baj
Csak maradj közelemben
Vágyaimnak Tükre
Rejtőzz el bennem

Nyisd meg a szemem

Nyisd meg a szemem
Lelkem hadd forduljon Feléd
Hadd lássam kit kell szeretnem
S hogy szerelmed egyetlen cseppje is elég

Mire rád találok

Mikor rád találnék
Menj tőlem újra messzire
Ne légy közel hozzám
És ne légy érintésnyire

Távolodj tőlem
Hogy újra keresselek
S ha messzebb is mennél
Hogy jobban szeresselek

Menj messzibb akkor
S mire újra megtalállak
Ne maradjon semmim
Csak a szeretet, mely ott van tenálad

Ne legyen semmim
Csak amit tőled kaphatok
Amiből semmi sem az enyém
S amiből mindent visszaadhatok

Engedj közelebb

Utadon sietek
Hogy utolérjelek
Hogy lássam arcodat
És téged értselek

Utadon sietek
Lábad nyomában
Hogy le ne térjek róla
És ne a magam útját járjam

Üres szívvel nem mehetek
Nem juthatok feléd
Megközelíteni sem tudnálak
És nem jutnék eléd

Utadon sietek
És látom válladon a terhet
Üres kézzel, kereszt nélkül
Nem mehetek el melletted

Engedd, hogy beléd karoljak
Hogy közelebb hajoljak hozzád Istenem
Egészen közelről ismerni foglak
És válladon a keresztem fölismerem

Szívem, szívedhez közel

Szívem, szívedhez közel
Ugyanarra a szeretetre dobban
S ha egyszer kialudna
Arra a szerelemre újra lángra lobban

Most arcom, arcodhoz hajolva
Ringatlak ölemben csendesen
És eldalolom szerelmem újra meg újra
Édes Istenem

Ölelj szorosabban

Hagyom, hogy átölelj
Mindegy mennyire vagy távol
Vagy mennyire közel

Hagyom, hogy ölelj szorosabban
S ha többet kívánnál
Ölelj erősebben, jobban

Akkor is, ha semmit sem érzek
Akkor jobban ölellek magamhoz
Mintha el sem engednélek

Előtted

Emlékszem
Kezedet nyújtottad, hogy felemelj
Egy szót sem szóltál
Kitártad karjaid, hogy átölelj

Hagytam
Hogy magadhoz ölelj Istenem
Ha ennyire szeretsz
Nincs mit előled rejtenem

Emlékszem
Mikor kezedet nyújtottad felém
Gyógyító sebek voltak
A szegeknek helyén

Te maradj nekem

Vegyél el mindent
A sikereimet és az érdemeimet
Mindent amire büszke lehetek
A kitüntetéseimet

Vegyél el mindent
Hírnevemet, dicsőségemet és a hatalmam
Ne legyen semmim
Még az sem, amit tőled kaptam

Vegyél el minden elismerést
Amire szükségem sincsen
Csak Te maradj meg nekem
Végtelen Szeretet, Egyetlen Isten

Legyen tiéd

Legyen tiéd
Minden vágyam
És maradjon szerelmed
Amit a szívembe zártam

Maradjon
Amit szívembe rejtettél
És a szerelmem
Amit annyira kerestél
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Elfelednélek

Ha nincs miért hozzám lehajolnod
Nem tudnám, szeretsz-e
Nem lenne többé mit mondanod
És lelkem feledne

Nem hallaná
Kereső szavad
Felejtené, mit jelent szerelmed
Mitől oly boldog és szabad

Minden virágzás

Annyiszor kinyíltam
És hervadtam előtted újra
S minden hervadásban
Szerelmed a szirmaimat bontja

Mintha most lenne a legszebb
Számodra a legillatosabb
De a megnyílásnak még sincsen vége
Az utolsó hervadás a legcsodálatosabb

Add nekem szerelmed

Ne hagyd, hogy a kísértés vigye vágyaim
Ne hagyd, hogy figyelmem rólad elterelje
Vezesd magadhoz eltévedt gondolataim
Segíts, hogy lelkem vágyadat keresse

Adj szárazságot a szívembe
Adj nekem végtelen szomjat
Nélküled magány borulna lelkemre
Mit csak szerelmed olthat

Szerettem volna

Szerettem volna elmondani
Mennyire szeretlek
Kerestem a pillanatokat
És minden pillanatban kereslek

Szerettem volna elmondani
És közeledbe érve néztem arcodat
De hiába voltam annyira közel
A csodálattól nem hallhattad hangomat

Vittél magaddal

Szaladtunk együtt
Lábam alig érte a földet
Vittél a magasba
A kék ég volt fölötted

Szaladtunk együtt
A boldogságtól repültem veled
Kapaszkodtam karjaidba
Szorosan fogtam a kezed

Vittél magaddal
Ahol még sohasem jártam
Hittem szavadban
És szerelmed csodáltam

Vittél magaddal
És emeltél feljebb
Lelkem az egeknél túl jutott
De lábam mégsem hagyta el a földet

Dalol a lelkem

Ismerheted ezt a csöndet
Mintha a szótlanságot szeretnéd
És érted kimondatlan szavaimat
Mintha gondolataimat értenéd

Érted a lélek suttogását
És hagyod, hogy hozzád hajoljon
Látni szeretnéd mosolyát
És hagyod, hogy neked daloljon

Szerelmed tükre

Te Vagy öröktől fogva
Én a teremtményed vagyok
Szerelmednek lelkem foglya
S boldogságom miattad ragyog

Miattad ragyog
A tavasz és a tél
A szeretet sebei bennem
Ahogyan érintettél

Miattad a mosoly
A lelkemen
Tükörben láthatod arcodat
Szívemen

Ebbe a tükörbe nézel
Hogy örömöd viszont láthasd
A szívemet tartod előtted
Hogy lelkemet kegyelemmel áthasd

Miattad vagyok

Ugye nem távolodsz
Nem mész messzire
A Végtelenségben
Maradj érintésnyire

Egymásé vagyunk
Boldog végtelenben
Csak miattad vagyok
És miattam Te vagy bennem

Letörlöm arcodat

Letörlöm arcodat
De nem akarom másmilyennek látni
Nem akarom a szeretet nyomait
Másképpen csodálni

Letörlöm arcodat
Mindattól, ami útközben rá tapadt
S szívemet tisztára törölted
Egyetlen pillanat alatt

Két szemedben

Két szemedben
Istennek örömét csodálom
És mosolyodban
Az Ő mosolyát látom

Két szemed
Ha lehunyod és megpihen
Álmaidban ott vagyok-e
És vajon milyen

Oly csend van

Oly csend van melletted
És csak a csend marad
Ha kimondanám örömöm
Eltűnne egy pillanat alatt

Oly csend van
Mely mindent átölel
Csak a lelkem mozdul
És téged figyel

Oly csend van
Háborítatlan nyugalom és béke
Szerelmed hangját hallgatom
Sose legyen vége

Oly csend van
Mintha itt sem lennél
Mégis itt vagy
És közelebb mindennél
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Hajolj a szívemre

Hajolj a vállamra
Hajolj közelebb Istenem
Hajolj a szívemre úgy
Hogy észre sem veszem

Hajolj a szívemre
És hallgass egy ismerős dallamot
A szívem dobbanását
Miközben lelkemet ringatod

Magadhoz ölelsz

Átölelsz
Mielőtt észrevennélek
Magadhoz ölelsz
Mielőtt érintenélek

Magadhoz ölelsz
Mielőtt szólítanálak
Szerelmed hagyom
Ha téged nem is látlak

Maradjon szerelmed

Boldogság van veled
Teremtő Lélek
Isteni szíved
Mindörökre éltet

Isteni Irgalom
Maradj hűséges
Az Ember lelkéért
Szomjasan szerelmes

Szomjadat hagyd
Hogy Ő csillapítsa
Engedd, hogy vágyadat
Szerelemmel oltsa

Szerelmed örömöm

Eldalolom neked
Mindazt, mi előtted kedves
Hogy maradj hűséges
És nagyon szerelmes

Eldalolom
De énekem sose érjen véget
Szerelmed örömöm
Szerelmem téged éltet

Szívem mélyén

Amikor itt vagy
A Világ lesz végtelen
S a Végtelen közepén
Itt vagy velem

Amikor itt vagy
A Végtelent érintem
Szívem legmélyéről
Nagyobb a magasság köröttem

Szívem legmélyén
Közelebb hoz a szerelem
Lehet bármilyen nagy a Világ
Lehet bármilyen végtelen

Szívemre írod

Amit mondok
Alig hallhatod
Válaszaid is mind
Néma gondolatok

Oly csöndben
És oly halkan
Mintha szívemre írnád
Ami kimondhatatlan

Kiáltanám

Égbe kiáltanám, hogy hozsanna
De a Végtelen elnyeli a hangom
És szerelmemet csak csendesítheti
Amint fejemet Előtted meghajtom

Fölemelem Hozzád karjaimat
És égbe kiáltanám, mennyire szeretlek
De hogy a Végtelenben is megtaláljalak
Átölelem a Keresztet

Boldogabb lennék

Bárcsak ne történne annyi csoda
Bárcsak ne látnék annyi káprázatot
Bárcsak maradna szerelemed
Nem baj, ha többet nem kaphatok

Nem baj, ha több nem maradna
Ha lelkem szegényebb lenne
De én lennék a legboldogabb
Hogy enyém az Istenem szerelme

Előtted

Előtted Istenem
Kezeimet leengedem
És akaratodat követi
Tekintetem

Előtted Istenem
Kezeimet leengedem
S lelkem szerelmét
Hozzád emelem

Előtted Istenem
Kincsemet ajánlom
Tőled van szerelmem
S Neked kínálom

Előtted Istenem
Kezeimet leengedem
És döntésedre vár



Benső utak



Mihez kezdesz

Mihez kezdesz a szereteteddel
Mikor másképpen akarjuk, hogy szeress
Mihez kezdesz szeretetünkkel
Mely bármilyen kevés, mégis elég, hogy szeress

Szenvedés nélkül /1

Szenvedés nélkül miért szeretne jobban az Isten?
Kísértésről sem tudnék, sem fájdalomról, szeretetéért cserébe.
Mentes lennék mindazoktól. Mint ahogyan mégis arra vágyunk.

Szenvedés nélkül /2

A gondtalan boldogság nem lehet követendő példa, mely hamis. Akkor sem, ha az egész világon ezt hirdetik, ezt kínálják.
A szenvedést nem tudjuk nélkülözni mégsem. Azt a szenvedést és egymás kereszthordozását, mely nélkül az istendicsőítés is hamis.
A szenvedést, mely megtisztít. Megtisztít vágyakat, és a Szeretet felé fordít és egymás felé. Akkor is, ha ez küzdelmeket, lemondásokat és fölajánlásokat jelent, és már nem az Istennel, hanem önmagammal szemben.

Szenvedés nélkül /3

A szenvedésen felülkerekedni, eltakarni, elrejteni, éppen úgy nem emberhez méltó, mint abba beleroppanni.
Az elfogadásban többet megértenénk az isteni szándékból, ahogyan Ő a mélybe hajolva, bűneinkre váltságul föláldozta Fiát Megváltásunkért. Hatalmas szeretetét ránk bízva, megtörhetően.
Ő ma is mélységeket keres, a szívek mélységeit kutatva a legkisebb szeretetviszonzásért is.
Ahol ugyancsak az Irgalmát kínálja számtalanszor olyan bűneinkkel szemben is, amit már magunknak sem tudunk megbocsájtani.
Az Ő szenvedésében megértem-e Őt? Megértem-e, hogy miért szenvedett miattam?
Ez a Föld, ahol élünk, ettől gyönyörű. Ahol van hely, ahol az Isten Fia leborult, és szenvedett értem és miattam. És gyönyörű, mert én is megtehetem, hogy megértve mások szenvedését, én is az Isten elé vihetem őket.
Magammal együtt.
Mit ér, ha csak tudom, hová kell vinnem a rászorulót, de én magam nem maradok ott.
Hogyan és miért érintene meg engem Jézus a Sebeivel, ha nincsenek sebeim, melyek a Szeretetet sértik és gyógyulásra várnak?

Szenvedés nélkül /4

A szenvedés Jézusban, Jézusért a Szeretethez emel. Az Irgalomhoz. Akiről nemcsak elképzelésem lesz, és nem olyan, amilyennek én szeretném.
Még ha „át is emel” a szenvedésen, az sem azt jelenti, hogy elfeledhetném, hogy létezik. Az Ő gyógyítása nem jelent és nem ad alkalmat arra, hogy felszabadultan éljem tovább az életem és hogy visszavegyem a saját vágyaim űzésében.
A Szeretethez közel maradva kezdődhet csak el, hogy egyesüljek Vele. Minden gondolatával, vágyaival, melyre, ha nem volnék nyitott, nagyobb takarásban maradna előttem is, amiért a kísértés ereje is nagyobb.

Szenvedés nélkül /5

Hiába jönnek új idők, új nemzedékek. Hiába fogalmazzuk és alkotjuk újra és újjá az istenképet. Hiába fiatalítjuk vagy formáljuk saját felfogásainkhoz, mert akkor mindig is csalódásban lesz részünk. És méghozzá önmagunkkal szemben.
Senki elől nem fogja elrejteni az Isten Üdvözítő Irgalmát. A megbocsájtás lehetőségét.
A kikapcsolódásunk sem jelentheti, hogy az Isten kivonulhat, félrevonulhatna szándékával.
Ő nem annyira csak a jelenünkre gondol, hanem a végtelen ideig tartó boldogságra Vele együtt. Az Ő közösségében.
Kik lehetnek azok, akik ott is olyan sokan vannak, és mitől boldogok? Miért vannak gyönyörű hófehér ruhában?
Tudtak szeretni a szenvedés idején is. Jobban, mint amikor inkább megkérdőjeleznénk a Szeretet mibenlétét. Csak a nagyobb odaadásban érthetjük meg és ismerjük meg Őt, minden visszahúzó erőnél is jobban szeretve.
„Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?” 14 Így válaszoltam: „Te tudod, uram.” „Ezek a nagy szorongatásból jöttek - magyarázta meg -, ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében. /Jel. 7/13-

Határtalanul szeretni

Isten azt keresi, hogy hol nem húzunk határokat előtte. Sőt, hol és mi mindenben nyitunk meg határtalan lehetőségeket számára.
Nem a gondtalanságainkért vagy a megoldhatatlannak tűnő vágyaink teljesüléséért, hanem szinte keresve az alkalmakat, amiben teljességgel Ő van jelen. Csak Ő.
Amikor hálát adhatunk azért, hogy végre az Ő kezében van minden megoldás és minden lehetőség. Hálát adva az ilyen alkalmakért.
Kezdődjék ez akár a legnagyobb és leglehetetlenebbnek tűnő dolgaink esetével, amikor a legkisebb gondjaink sem lesznek többé nagyobbak.
Előtte ugyanis nincsen különbség a gondjaink között, amikor minden gondunk az Ő szeretetének és Irgalmának jegyében talál visszhangra bennünk a teljes ráhagyatkozásban.

Karjaidban

Mily gyönyörű vagy
És mily fenséges
Mily hatalmas vagy
És mily dicsőséges

Nyisd meg a mélységeket
Bennem
És add, hogy szerelmed
Magamhoz öleljem

Hatolj a szívem mélyéig
Jobban
Ahol megnyugszik lelkem
Két karodban

Amilyen mélységből
Nagyságod csodálom
És ringató karjaidban
Már semmi sem álom

Az ajtó

Jézus, maga áll szívünk ajtaja előtt és zörget:
„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” /Jel. 3.20-
Ez az ajtó általában befelé nyílik. Amikor beengedjük az Istent, időre-órára, ismerkedve a Szeretet befogadásával.

Amikor ez az ajtó már kifelé nyílik, az Út nyílik meg az Isten felé, melyben Jézus maga lesz ennek az útnak az ajtaja, és rajta keresztül közeledhetünk az atyához.

A két állapot különbözik is egymástól. A látogatások, a befogadások kezdetével, egészen az egyre teljesebb kitárulkozásainkban és odaadásunkban.




Kettesben



Csak te hallhatod

Te vagy az ékem
Minden reménységem
Te vagy világosságom
És szívemben a fényem

Te vagy mosolyom
Ragyogásom fényes nappal
És csillogásom
Hogy megtalálj sötét éjszaka

Te vagy gondolatom
És vágyam
Ha megtalálom szerelmed
Boldogságomat megtaláltam

Te vagy a dallam
Lelkem lelkedhez hajolva dúdolja halkan
Amit csak Te hallhatsz csendesen
Hozzám hajolva egészen Istenem
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Egy percet adj

Csak egy napot adj
Vagy egyetlen hetet
És szabadságomban
Mindent visszaadok Neked

Egy napot adj
Vagy egyetlen órát én nekem
És rád találok
A végtelenben is Istenem

Egy órát engedj
A találkozásban egyetlen percet
Mikor a kísértő nem érinthet
És nem értheti ezt a szerelmet

Palotádban

Mikor a lelkem táncol önfeledten
Istenem, Istenem
Boldogságomat nem felejtem

Nem felejtem
Hogy magadhoz öleltél
És egy táncra a tiéd lehettem

Tükörpalotádban
Hol az öröm, ragyogó és tiszta
És örömünket Irgalmad tükrözi vissza

Messzire hívsz

Messzire hívsz
Magadhoz egészen közel
Messzire magamtól
Hogy irgalmad töltsön el

Szívemben messzire
Hogy találkozzam veled
Hogy megtaláljam a keresztet
És a Szereteted

Lelked énekel

Szereteted dallamát hallgatom
Lelked énekel
Mint lelkem sóhaját dúdolom
És szíved legmélyén érnek el

Szereteted mosolyát csodálom
Istenem ennyire közel
Szebb, mint a legszebb álom
A valóságban érhetlek el

Szereteted csendje énekel
És veled dalol a lelkem
Mintha hallanám messziről
Pedig a csend szólal meg bennem


Szárnyak nélkül

Vinnélek magammal, ha lennének szárnyaim
És megmutatnám minden örömöm
Csodás tájakat elhagyva, egész a keresztig
S csak annyit mondanék, köszönöm

De hívlak szárnyak nélkül is a szíveken át
Hol a Lelked mélységekig hatol
És szeretetvágyaink sóhajára
Szerelmed Irgalommal válaszol

Felejteném

Elfelejteném szavad
És felejteném a szerelmed
Ha nem lehetne szívem szabad
És nem hallanád meg hogy kereslek

Elfelejteném mosolyod
Ahogyan lelkemre mosolyogtál
S felejteném örömöm
Ahogy szívemben mindent beragyogtál

Felejteném
Ha hiába kereslek
S nem hallanád többé
Mennyire szeretlek

Kezed érintése

Kezed mely gyógyított
És féltett
Kezednek sebei
Megérintett

Kezed mely teremtett
És megáldott
Érintése
Annyiszor megbocsájtott

Kezed mely hívott
És vezetett
Utakat mutatott
Szűk ösvényeket

Kezed Istenem
Mégsem érinthetem
De ha vállamra teszed
Szívemen érezhetem

Kezed mely béke
És oltalom
Két tenyeredbe
Fejemet hajthatom

Tenyereden
Megpihen a lelkem
És a ringató csendben
Gondomat felejtem

Tenyereden
A szerelmed jegyei
Tenyereden
Hűtlenségemnek sebei

Sebek
Melyek a szívemig hatolnak
S ha jobban szeretlek
Már nekem is fájnak

Sebek
Melyeket mégsem érinthetek
S ha jobban átölelsz
Lelkemen látod sebeidet

Sebeket
Melyek szerelmünknek éke
És örömödtől
Lelkem tündököl neked cserébe

Ne vedd le
Vállamról a kezed
Ne hagyd
Érintés nélkül a lelkemet

Hagyd megnyugodni rajtam
És egy pillanatra se hagyj magamra
Ha nincsenek szeretetsebek
Elillan szerelmem, mintha soha nem lett volna

Mire odaérek

Mikor itt vagy
Sokszor újra megfeszítve látlak
Hiába kérlek másokért
Megfeszítenek a bűnös vágyak

Hiába szólok Hozzád akkor
Szótlan vagy lehajtott fejjel
Rám tekintesz tehetetlenül
Keresztre szegezett kezekkel

Látom a választ mégis
Arcodat nem hajthatod le jobban
Nem tudod fájdalmad rejteni
És nem tarthatod előttem titokban

Látom
Amikor semmit sem tehetsz
Segítenél
De csak a Golgotára mehetsz

Futok imában, könyörgésben
De sokszor hiába sietek
Mire odaérek
Saját bűneim is megfeszítenek

Mire odaérek
Hiába törölném Arcodat
El nem érlek
És már nem hallom többé hangodat

Mire odaérek
Csend van és halkan suttogok
Csak hogy halljam
Amint a Szíved szeretetért, szeretettől dobog

Mikor érintesz

Megérintelek
De elmúlik az idő és a pillanat
Mikor Te érintesz
Az idő megáll és emléke örökre megmarad

Oly gyönyörű vagy

Oly gyönyörű vagy
A lelkem száll feléd
Szépséged csodálni
Észrevétlenül érkezik eléd

Oly gyönyörű vagy
Meghajol előtted a lelkem
Szépséged a szívemig hatol
És minden gondomat felejtem

Oly gyönyörű vagy
Boldog örömeidnek titkait csodálom
És semmit sem értek
Mikor vágyaidban magamat találom

Nekem elmondhatod

Mikor ennyire csöndben vagy
Nem lehetek én sem hangosabb
Örömeim elűznék a csended
Mely szerelmünknél sokkal zajosabb

Mondd el nekem mindazt
Amit csak a csendben értenék
A zajban nem hallanám hangod
S mindent félreértenék

Mikor ennyire csöndben vagy
Köszönöm minden gondolatod
Amit szavak nélkül mondasz
Köszönöm, hogy nekem elmondhatod
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Mutasd meg

Mutasd meg örömöd
Mutasd meg mosolyod
Mutasd meg óhajod
Hadd halljam sóhajod

Mutasd meg kezedet
Mutasd meg oldalad
Mutasd a szent sebeket
Ne fordítsd tőlem arcodat

Mutasd meg nekem
Csak egyetlen pillanatra
Hadd higgyem örömöm
Egyetlen szavadra

Csak egyetlen szót
Egyszer mondj még nekem
Mondj nekem bármit
S én elhiszem

Mutasd könnyeidet
Mutasd meg szívedet
Mutasd meg lelked
Mutasd meg szerelmed

Csönd van

Csönd van

Mintha nem is szólnál
Többé, mintha nem is lennél
És nem hallom hangodat
Hiába beszélnél

Hiába lennél velem
Ha nem tudom, hogy fogod a kezem
Hiába hajolsz közelebb
Ha nem tudom, hogy itt vagy velem

Hiába mondanád halkan
Szeretlek
Mintha távol lennél tőlem
Újra kereslek

Mintha emléked keresném
Hogy szerelmed ne veszítsem
Mintha távolodnál kis időre
El kell, hogy higgyem

El kell, hogy higgyem
Amiket ígértél
S ha távolodnál tőlem
Mintha máris közelednél

Emlékszel vajon

Emlékszel vajon
Mosolyod mennyire kerestem
Emlékszel vajon
Hangodat mennyire szerettem

Emlékszel vajon
Irgalmad mennyire vágytam
Emlékszel
Hogy mennyire csodáltam

Emlékszel vajon
Amire már én sem emlékszem
Csak hogy ne hagyj magamra
Mi mindent megígértem

Mennyire vágyom

Vágyom örömödet látni
Vágyom irgalmad csodálni
Mennyire vágyom érintésed
Gyógyító isteni féltésed

Mennyire vágyom hinni
Minden szavadnak
Mikor átölelsz
Elengedsz szabadnak

Mennyire vágyom
Csodálni téged
Vágyom csodálni
Isteni szépséged

Vágyom az öröm
És a könnyek pillanatait
Amint föltárod előttem
Szerelmünk legbensőbb titkait

Kísérlek téged

Vissza-visszatérek
Hogy ne légy egyedül
Kísérlek téged
Míg a vágyad végre teljesül

Kísérlek, míg teljesül
Amit oly nagyon szeretnél
Hogy bárcsak mindörökre
Az enyém lehetnél

Jó nekem

Enyém a Mindenség öröme
Milyen jó nekem
Milyen jó, hogy más öröm
Nem kell semmi sem

Milyen jó
Hogy nem lehetek ennél boldogabb
És szívem a Világ kincseinél is
Jóval gazdagabb

Milyen jó
Hogyha elbújnék, keresnél
S ha nem találnál
Minden örömöt elfelednél
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Mozdulatlanul

Annyiszor néztem
Kezeidet
Annyiszor csodáltam
Érintéseidet

Amint
Sebeket gyógyítottál
És a megtört lelkekre
Rámosolyogtál

Amikor néztem Arcodat
És szerelmed ámulva csodáltam
Nem tudtam semmit se mondani
Csak mozdulatlan álltam




Előtted



Nem tudnék szeretni

Amikor mindent megértek
És magam előtt látok
Tétlenül nézem Arcodat
És tehetetlen állok

Amikor magam miatt
Semmit sem tehetek
És nem törölhetem Arcodról
Véres verítékedet

Amikor mégis meg kell értened
Amit csak alig lehet
Nem tudnék szeretni
Ha nem törölhetném Arcodról véres verítékedet

Divat mosolyával

Divatnak hódoltok
Divatot kerestek
És azt hiszitek
Engemet szerettek

Divatot kergettek
Egymás előtt divatossá válva
Nem lesz szebb a szeretet
Eltaposva a sárba

Divat mosolyával
Rám mosolyogtok
És nem értitek
Miért nem mosolygok

Más az
Amit a divat kínál nektek
És annyi mindennek
Rabjai lehettek

Annyiféle gazdagságban
Nem találtok örömre mégsem
Annyiféle gazdagságból
Nekem sincsen részem

Nem értitek
Véres szeretetem
S hogy szomjamat nem oltja
Áldozatotokon kívül semmi sem

Az én dicsőségem

Az én dicsőségemhez Jézusnak semmi köze nincsen.

Itt vagy velem

Szeretem őket
Akiket Te is szerettél
Akikhez betértél
És többször fölkerestél

Akikhez én is
Vissza-visszatérek
S mintha hallanám hangodat
És beszélgetésed

Szeretem őket
Legbensőbb találkozásotokban
Mint ahogy itt vagy most velem
Boldog magányomban
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Szerelem

Mennyire kívánom
Hogy jobban átölelj
Mennyire kívánom
Hogy jobban kedvesen

Mennyire vágyom
Hogy a tiéd lehessek
Mennyire vágyom
Hogy jobban teljesen

Kell, hogy jobban érints

Kell, hogy jobban érints
Vagy másképpen nyugodjon rajtam kezed
Hogy szerelmem megmaradjon
Ha távolabb lennék, vagy éppen Veled

Miért is fontos, hogy többet adj magadból
Újra és újra a teljeset
Ha nem adnék többet magamból
Csak mindig egy keveset

Őrizz meg engem

Őrizz meg Lélek
És tarts meg szabadnak
Őrizz meg engem
És tarts meg magadnak

Őrizz meg Lélek
Őrizz meg engem
Öntözd meg a szívem
Virágod fakadjon bennem

Ha újra hervadnék
Vigyázz és óvj meg
Hulljon rám Kegyelmed
A kísértő hatalmától ments meg

Borulj vállamra
Irgalomnak Atyja
Halljam suttogásod
Lelkemnek visszhangja

Engedd meg kérlek
Hadd forduljak Feléd
Hadd legyen virágzó szerelmem
Mindörökre Tiéd

Mikor itt vagy

Mikor itt vagy
Csend van Istenem
Tudom mire gondolsz
Minden vágyadat ismerem

Mikor itt vagy
Jelenléted szótlan-hallgatag
Mégis, mintha hallanám
És értem minden szavadat

Mikor itt vagy
Úgy tűnik, nem mozdul semmi
Lelkem csendesen
Lelkedre hajol megpihenni

Örülj lelkem

Táncolj lelkem az Úrnak
Énekeld az Ő nevét
Pörögj-forogj kitárt karokkal
Dalold el az Ő örömét

Daloljad vég nélkül
Szüntelen
Mily hatalmas szerelme
És milyen végtelen

Örülj én lelkem
Vigadj boldogan önfeledten
Az Isten gyönyörködik benned
Hogy Arcának mosolyát szívedbe rejted

Köszönöm

Köszönöm a hitet
Mit szereteted éltet
Megfoghatatlan
Isteni Lélek

Köszönöm a hitet
A bizalmat
Mely, ha megfogyatkozik is
Hit maradhat

Köszönöm a hitet
Mely éget, ha lángol
De sokszor mélyebb a szerelem
Ha csak pislákol

Köszönöm Irgalmad
Amit Kegyelmed adhat
Köszönöm akkor is
Ha csak ez maradhat

Köszönöm
Amikor nyújtod ismét a kezed
Hogy jobban be tudjam fogadni
Szereteted

Köszönöm
Hogy érted a kimondhatatlant
A lélek sóhaját és szomját
A kiapadhatatlant

Köszönöm vágyadat
A pillanatnyi találkozások örömét
Amiért közelebb hajolsz
Hogy megértsd az Ember szeretetét

Köszönöm
Amikor közelebb hajolsz és jobban
És rád talál a lélek
Két karodban

Köszönöm
Ha ez sincs csak a hit marad
Mindent betöltő Szeretet
Te vagy egyedül, Te magad

Lábad nyomában

Lábaidnak nyomát
Por lepte Istenem
Lábaidnak nyomát
Mégis felismerem

Lábaid nyomában
Vércseppek hulltak
Lábaid nyomában
Virágok nyíltak

Lábaidnak nyomát
Hiába kerestem
De a virágok illata
Ott maradt szívemben




Veled


„Lázár, jöjj ki!”

Hányszor szólítottál
És hívtál magadhoz halkan
És felismertem hangodat
Ismerős volt a szeretett dallam

A szerelem hangja volt
Mely nem csitult, és nem csendesedett
S ha messziről is fordultam vissza
Lelkem mindvégig Téged keresett

Fújj a lángra

Istenem!

Ha fogytán a reményem, szeretlek-e még
Óvatosan fújj rá akkor a pislákoló lángra
Parányi szeretetemhez ez ismét sokáig elég
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Szárnyad oltalmában

Szárnyad oltalmában
Megbújok Istenem
S ha távolodnál
Együtt repülsz messzire velem

Szárnyad árnyékában
De sokszor megállok
Oly közel Hozzád
Hogy szinte semmit se látok

Oly közel
Hogy szinte kereslek
S gyengéd érintéssel
Súlyát érzem vállamon kezednek

Elhiszem

El akarom hinni mindazt
Amit nem látok
Elhinni szerelmed
Amit csak szívemmel csodálok

Elhinni minden szavadat
És ígéreted
Mert szerelmünk
Másmilyen nem lehet

Elhinni
Hogy Te is ezt akarod
És bízni abban
Hogy ez a vágyad és óhajod

El akarom hinni
Mert bízol bennem
És hallom gondolataid
A legnagyobb csendben

A csendben
Mely a legbensőbb szerelem
S amit még ki sem mondtál
Mindazt is elhiszem

Ha engem magasztalnának

Ha büszke lennék magamra
Ha engem magasztalnának
Jutalmaznának és dicsérnének
Téged többé nem látnálak

Eltakarná arcod
A fényem és örömöm
És szerelmedhez sem lenne
Semmi közöm

Hamis lenne, hogy szeretsz
S hogy szeretlek
És magam sem hinném
Hogy Téged kereslek

Hiába tudnám
Hogy már csak emlék
Hiába tennék úgy
Mintha tiéd lennék

Hiába mondanám
Ha nem úgy gondolod mégsem
Inkább töröld ki szívemből
Amire szívesen emlékszem

Inkább emlék se maradjon
Ami igaz sem lehet
Legyen szürke és hamu
A színek helyett

Inkább semmim se legyen
Amit adtál és amiért szerettél
Távolodj el Tőlem messzire
Mintha nem is lennél

Jó így nekünk

Tiéd vagyok
Mert úgy bánsz velem
Elveszel és megadsz
Hogy akaratod mindenben meglegyen

Mégsem hiányzik semmim
Az sem, amit még kérnék
Az már nem Te volnál
Csak az, amit én szeretnék

Tiéd vagyok
És Rajtad kívül nincs mit féltenem
Ami van, minden a Tiéd
És Benned megvan mindenem

Tiéd vagyok
Amíg nem kívánok Tőled többet
Jó így Nekünk
Így mindig tudhatok Felőled

Jó így nekünk, mert boldog vagy
És én is boldog vagyok
Maradjon minden így
Csak legyen meg a Te akaratod

Semmit se kérek

Nem kérek mást
Csak Te maradj nekem
Kísértéseimben is
Maradj velem

Nem kérek semmit
S amit kérnék, tudhatod
Szeretném követni vágyadat
És minden gondolatod

Boldoggá tesz
Hogy semmit se kérek
Csak szeretni tudjalak
Szeretni Téged

Benső szerelem

Amikor dicsőítesz engem
Miért teszed hangos szavakkal
Inkább maradj mindig boldog
Engem jobban felmagasztal

Felmagasztal
Ha fájdalmaidba is dicsőítés vegyül
Szerelmem kapod meg akkor
Mélyen legbelül

Két karodban

Elmondanám, mennyire szeretlek
De nem tudom
Több lenne benne, hogy miért nem
Ha felsorolhatom

Kevés lenne benne
Amit oly nagyon szeretnél
És kevesebb lenne
Amiben benne lehetnél

Mégis boldog vagyok
Ha fölismerem
Mi az, amit kínálsz
Ami hiányzik nekem

Ami Neked is hiányzik
Mert tőlem várod
S hogy odaadjam
Két karod kitárod

Magadhoz ölelsz
Amennyire lehet
De ölelés nélkül is ismered
Szerelmemet

Dalold el nekem

Tudsz-e majd szeretni
Mikor elfárad majd a kezem
Mikor nem lesz módomban többet tenni
És még csendesen dobog a szívem

Tudsz-e majd még úgy szeretni
Ahogyan szerettél
Vagy még jobban
Amennyire közel nem is lehettél

Tudsz-e majd
Közelebb hajolva rám mosolyogni
És csendesen dalolva
Velem dalolni

Együtt dalolva
Amit csak boldogan lehet
Eldalolni mennyire szerettél
És mennyire szerettelek

Visszafordultál értem

Mikor siettem utánad
És másra figyeltem
Váratlanul hirtelen
Mély csapdába estem

Visszafordultál akkor
Vajon követlek
És hallhattad messziről hangom
Hogy kereslek

Visszafordultál
Mert nem tudhattad Te sem
Milyen vágyakért hajolok
Mikor elengeded kezem

Amikor énekelsz

Amikor énekelsz
A te hangod szólal meg bennem
Nem belőlem fakad
Csak szerelmed tükrözi a lelkem

Szerelemem

Amikor megszólalsz
Ismerős a hangod
Gyarló szavaimban
Vágyaidat hallod

Válaszomat, hogy rád találjak
És ne legyen más, amit keresnék
Hogy te légy a több, a minden
És teljes legyen bennem, amit szeretnék

Keresnéd szerelmem

Ha elfogyna szerelmed
Szerelmem hiába keresnéd
Fényét veszítené a Világ
És ragyogásomat sem lelnéd

Ha szerelmed nem ismerném
Nem lennél több nélkülem
Boldogságodat szüntelen keresnéd
Hogy megtaláld újra velem

Elég a szerelmed

Válaszomat várod
Hogy lelkem átöleljen
És várod
Hogy szerelmed jobban megismerjem

Várod
Hadd legyen tőlem is minden a tiéd
S ha azt hinném, semmim sem maradna
Szerelmed elég

Maradjon valóság

Mire megértem szerelmed
Sebekkel, fájdalmakkal
Megértem, hogy ne keressek mást
Szebb szavakkal

Ne keressem
Ami csak álom
Valóság maradjon
Amire vágyom

Valóság maradjon
Amit szeretnék
És azt keressem
Milyen is lehetnék

Milyen is legyek
Hogy örömöd megtaláljad
És boldogságom
Ott legyen tenálad

Nem vagyok méltó

Uram, nem vagyok méltó
Hogy szeress
Nem vagyok méltó
Hogy keress

Nem vagyok méltó
Hogy színed elé álljak
Nem vagyok méltó
Hogy szerelmeddé váljak

Mégis
Tűvé teszel értem mindent
Gyarló szeretetemért
Lelkem megérinted

Lábad nyomában

Lábaidnak nyomát
Por lepte Istenem
Lábaidnak nyomát
Mégis felismerem

Lábaid nyomában
Vércseppek hulltak
Lábaid nyomában
Virágok nyíltak

Lábaidnak nyomát
Hiába kerestem
De a virágok illata
Ott maradt szívemben

Szívemhez hajoltál

Valamit súgtál a szélben
Közelebb hajoltam hozzád
Hátha jobban megértem

Egyre csendesebb és halkabb voltál
S hogy megértselek
Szívemhez közelebb hajoltál

Találd meg

Istenem, találd meg szívem vágyát
Vágyaim között is azt, ami a Tiéd
Találd meg lelkem legszebb álmát
Hogy Neked adja minden szeretetét

Hagyj időt

Adj még időt nekem
Hogy szeretni tudjak
Adj még időt nekem
Hogy mindent visszaadjak

Hagyj még időt nekem
Hogy Arcodat lássam
Hagyj még időt arra
Hogy mosolyod megtaláljam

Ott, ahol Szereteted érint
És feltár titkos kapukat
És örömöm teljesül
Hogy megtaláltad a hozzám vezető utat

Légy boldog

Áldott legyél
Szomjazó lélekszárazságban
Áldott legyél
A legsötétebb éjszakákban

Áldott legyél
Amikor sokáig csak várlak
Áldott legyen minden pillanat
Mikor hiába kereslek, mégsem talállak

Áldott legyen
Csendes közeledésed
Áldott legyen szótlanságod
Melyből alig értek

Áldott legyen
Minden gondolatod
Áldott legyen
Ha szívembe olthatod

Áldott legyél
Ha érthetem szavad
És áldott legyél
Mikor a lelkem újra szabad

Áldott legyen minden
Féltésed
És áldott legyen minden
Érintésed

Legyenek áldottak
Gyönyörű vágyaid
S hogy vágyaimmal egyesülhetnek
Gondolataid

Légy áldott
Alkotó-Teremtő Szeretet
Tartsd meg lelkem fölött
Féltő kezedet

Újítsd meg bennem
Alkotásod
Légy nagyon boldog
Mikor a lelkemet gyönyörűnek látod

Nem tudom

Istenem
Mennyire távol vagyok Tőled
És mily nehéz sokszor elviselni
Ezt a közelséget

Amikor szerelmed a mélyből
Hirtelen fölszakad
És nem tudom fönt vagyok-e
Vagy szerető sodrásod alatt

Nem tudom
Csak hogy közelebb nem lehetek
Elsüllyednék nyomban
Ha Hozzád közelebb mehetek

Mégis köszönöm
Az olthatatlan vágyat
Köszönöm
Ha lelkem Rád találhat
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Öledben

Ó, Istenem

Beleszédül Világod
Boldog szeretetedbe
És lelkem sodródik dalolva
Örvénylő szerelmedbe

Ujjongó örömmel
Körbetáncol
És a szívem
Szerelmedtől lángol

Dalol a lelkem
Vég nélkül szüntelen
Az Univerzum közepén
Hol nagyobb a végtelen

Forogva-pörögve körötted
Öledbe szédül a lelkem
És megnyugtatod csendesen
Hogy mindvégig ott voltál bennem

Kismadár

Tarts fogságban
Kismadarad el ne szálljon
Más boldogságot
Máshol ne találjon

Tartsd fogságban
Lelkem
Tartsd meg
Égő szerelemben

Ha engednéd szállni
Szabadon
Repíts magaddal
Vigyél karjaidon

Nem tudom

Lelkem dalol
És Neked énekel
Mert lelked lelkembe
Szerelmet lehel

Éltető virágzó
Örökké nyíló szerelmet
Az illata száll hozzád
Mint egy tavaszi lehelet

Mosolyt bont
És fakaszt az Arcodon
S hogy miattam volna Istenem
Nem tudom

Lehajtottad fejed

Lehajtottad fejed
Hogy a Földnek halld sóhaját
És hallottad mélyről
Amint tehozzád kiált

Lehajtottad fejed
Mintha csöndet keresnél
És lehunytad szemed
Mert nyugalmat szeretnél

Lehajtottad fejed
Egy virágos rétre
És álomra hajtottad
Szívem közepére

Más lesz vajon

Más lesz-e Istenem
Ha egyszer Szerelmeddel betöltöd a lelkem
Pedig mennyire szeretném
Hogy szerelmed akkor is szüntelen keressem

Dicsőséged töltsön el akkor is
Amint elvonulsz mellettem csendben
Mint itt a kozmosz határán túl
Vagy annál is beljebb a szívemben

El ne felejtsd

El ne felejtsd
Hányszor voltam karjaidban
S hogy ott voltam-e
Sokszor nem is tudtam

El ne felejtsd
Suttogó-halk szavaimat
S amit nem mondtam ki
Ne felejtsd gondolataimat

El ne felejtsd
Ha egyszer számon kérnéd tőlem
Hogy hittem szerelmedben
És szavaidban is mennyire hittem

Hadd legyen

Mikor messzire mész, vagy távolabb
Hagyd, hogy hűséged akkor is higgyem
S ha magamra hagynál hosszú időre
Ne hagyd, hogy szerelmed elfeledjem

Ha elrejtenéd előlem arcodat
Hagyd, hogy újra hadd keressem
S ha nem hallanám többé hangodat
Add, hogy egyszer megszólaljon bennem

Hagyd, hogy egyszer
Végleg rád találjak
Hadd legyen mindenem Tiéd
Hadd legyen szerelmem tenálad

Szeretetpecsét

A csendes hálaadásunk hangulattól függetlenül sem merül ki. Arányos az egyre mélyebben húzódó elcsendesedő istenkapcsolattal, a leginkább a befelé történő és a bennünket érintő találkozásokkal.
Ellentétben a külvilágban keresett tapasztalásokkal, melyekben meg lehet találni, föl lehet fedezni Isten jelenlétét, de ezek általában ideig tartó rácsodálkozások a teremtő, a hatalmas és gondviselő Istennek a szeretetére, melyet könnyen visszahódít és amelyre rátelepszik és elfojt a zaj.
Ha kifejezetten Isten felé fordulunk, nem kerülhetjük el a megváltásunk tényét, mely a Szeretet teremtő művének teljes kibontakozása bennünk, és talán olyan mélységből, amilyen teljes odaadással keresem az okát, leginkább magamban.
Ez már nem Isten létezésének, valóságának a keresése, hanem szembesülés önmagammal, és egy másfajta rácsodálkozás sorozatának kezdete a személyemet érintő találkozásokban az isteni Irgalom előtt.
Egészen olyan mélységig és magasságig, amikor kitárul előttem a Szeretet teljessége, a mélységében és magasságában, az örömével és a szenvedéseivel együtt, melyek mind-mind pecsétet nyomnak viszonzott áldozataimban egy örökké tartó szerelemre.


Kertedben
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Oltás és metszés /1

Érdemes a legnagyobb és a válasznélküli csendben is hűnek maradni az Egyetlen Élő és Teremtő Szeretethez.
Aki a várakozásban tud jobban kitárulkozni és olyan hajtást fakasztani, mely kedves előtte. Miközben minden várakozás egy újabb metszés vagy oltás ideje. Amikor minden metszés sebzéssel jár, és az oltás gyógyító kötéssel. Amikor türelemre van szükség, mire a hajtás megered és egybenő azzal, aki az Élet adója.
A várakozásban látszólag sokáig nem történik közben semmi, de a gyógyításból, az oltásból új élet fakad a csöndben. Megújult élet, mely hasonlóan képes hasonló élet továbbadására az egyetlen közös Tőről, melytől ő is nélkülözhetetlen szomjúsággal és teljességgel függ.

Oltás és metszés /2

Az Isteni oltás és metszés ideje folyamatos. Mindig a csendben történik. Ha elkergetjük a csendet, a metszés vagy az oltás befejezetlen marad. Jóval később pedig már más lehetőségekkel. Amilyen feltételekkel elhárítottam Isten közeledését. Ettől azonban az odaadásom lehet gyümölcsözőbb.
A korábbi hajtások hiába eredtek meg, ha az Élet hordozója és adója nélkül nem nőttek meg, nem teljesedtek ki.
Kibontakozásukat várni egy későbbi alkalommal, - amikor ráérek - azonban az ismét egy új metszés vagy az új oltás kezdete.

Oltás és metszés /3

Lemondásokkal jár a teljesebb odaadások miatt, míg ereiben is egybenő azzal, Aki nélkül élni képtelen.
Az első oltás és metszés ideje egyetlen virágzást hoz azon a ponton, ahol az érintés történt. Sokszor megállunk és elidőzünk virágzásunk látványában, miközben észre sem vesszük, hogy ez a virágzás egyre inkább már csak az emlékeket őriz, és félrevezetnek bennünket, miközben megelégedetten önmagunkban gyönyörködünk.

Oltás és metszés /4

A folyamatos vagy az örökké tartó virágzáshoz megtanulunk az Életadó elképzelése, törődése és gondoskodása szerint gondolkodni. Rábízva magunkat az Egyetlen tőre, és egybenőve, azonosulva minden vágyával.
Szakaszonként, időnként tűnhet úgy, mintha minden virágot és kapcsolatot elveszítenénk éspedig örökre.
Ezek az időszakok azonban ismét egy újabb csendben és várakozásban történő oltásnak és metszésnek a kezdetei a nemesítéshez, a Kertész eredeti és további elképzelései szerint olyan virágzásban, mely csak az Ő gondoskodásában és törődésében folyamatos, és amelyben gyönyörködni szeretne.

Oltás és metszés /5

Az oltás és a metszés nemcsak a különleges és páratlan belsővirágzásunk okozói. A megnyílásban, a szeretet viszonzásában illatot hordanak Isten ajándékaként, ami kedves az Isten előtt.
Ilyen kapcsolatban, ilyen szeretetkapcsolatban szinte már nélkülözhetetlenné válik az oltás és a metszés vágya bennünk is ahhoz, hogy szeretetünk viszonzása szüntelen tetszésre találjon az Isten színe előtt a virágzásra felszabadító Szeretetáldozata miatt Jézus Krisztusban.

Kertedben

Emlékszel
Hogy kertedben mennyiszer jártam
Hogy minden virágod
Újra megcsodáltam

Kérdeztem akkor
Némelyik mitől oly illatos és tiszta
Válaszod a kezed érintése volt
És a Bárány vére mind fehérre mosta





Köszönet

Köszönöm a kísérő imákat, vagy éppen ezeket az itt leírt és velem együtt elmondott imákat, különösen a folyamatosan visszahúzásokkal szembeni küzdelmek idején. Mikor azok nélkül is nehezen tudtam elfogadni, hogy a Szerelem c. könyv is megszülethessen, elsöprő és magával ragadó érzelmek és érzések nélkül, melyek eltakarnák a valóságot előlem is, vagy kiszínezném saját vágyaimmal, az esetlegesen elképzelhető szeretetszínekkel mindazt, amit az Isten kínál. Amelyekben ott van a Szeretet ugyan, de mint egy odaadó szerelemben, a közeli örömökkel együtt a közeli fájdalmak ott sem maradhatnak el.


