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Sztrilich Ágnes SSS




Testvér!

Mélységek és magasságok határára hívlak!
Jártál már ott egyedül is, de most menjünk kézen-fogva, - fogj szavamon – és engedd, hogy ezek a szavak megérintsenek, megnyissanak,
Engedd, hogy új jelentést kapjanak a szavak.
Határhelyzetekben tárul fel a titok!
Most meghívlak az én Titkom kapujához!
Ezek az írások nem versek és nem is hagyományos imák, - majd Te megtalálod, hogy számodra mit jelentenek.
Beszédben, imában egyaránt átéljük a szavak inflációját, - én is. De éppen szavaim fűrészporrá válásának idején hívta elő a Lélek bensőmből az Igét megelevenítő élő vizeket.
Ez az összeállítás szemezgetés az eddigi ajándékokból.
Szeretném, ha ezek a szó-cseppek enyhítenék a sivatagosodást.
Ne fuss el mellettük, ízlelgesd, olvasd el többször is. Ne elemezd, ez a szív beszéde. Engedd, hogy megérintsen.
S ha aztán úgy érzed, hogy ebben semmi új nincs, ezt akár Te is írhattad volna, - akkor megértettél!
Akkor jogosan szólítottalak így:
				
						Ágnes testvér  






a Szó

engem megigéz
	az elhangzott
		Igen –
	Eleven Igéje
Igéző Igédnek –
mely hangzik és
	visszhangzik
		Térben és Időben –











Teremtés

 Kéklő mélységek tündöklő egén –
Ringó magasság tükröző vizén –
		Izzik az Élet –
		Áthat a Fény –

Tükröző mélységek kéklő egén –
Tündöklő fények mélységes vízén –
		Éled az Élet –
		Éltet a Fény –

Tenger – tágasság fénylő sugarán –
Bíborló tükör izzó humán –
		Égő az Égbolt –
		Titok a Fény –

Hullámzó kékség táncos határán –
Lehajló melegség – ujjongó Szivárvány –
		Sziromnyi Vércsepp –
		Rózsát nyit az Élet – 



Jeremiás imája a fazekasműhelynél

puhán-piszkosan
vágyódó lágyan
sebző köveimmel
anyás kezedbe
	simulok -

fájó sziszegéssel
tisztító pörgéssel
simuló rögökkel
erős kezedre
	borulok –

szédülő agyag
formálódó anyag
kemény kezedben
acélos tűzről
	álmodok -






Paradicsomkert



vérehulló fecskefű,
                                              nyisd meg záraim -
				  bilincstörő vasfű,
				  	oldozd meg vasaim -
				   kesergő fűzfa,
					törd meg némaságom –
				   illatos olajfa,
					enyhítsd árvaságom –
				   nyárfa, nyírfavessző,
					tisztogasd utaim –
				  zsongó öreg hársfa,
					vigasztald álmaim –
				  boróka, boróka,
					borítsd be szirtjeim,
				  ezüstös fenyvesem,
					rejtsed el őzeim –
				  Salamon pecsétje,
					zárd le titkaim –
				  Szent László füve,
					orvosold kínjaim –
				   pitypang, eszterlánc,
					hozd vissza éveim –
				   óriási bakszakál,
					repítsed vágyaim – 
				   kutyabengekéreg,
					gyógyítsad sebeim –
				   szagos medvegyökér,
					űzzed támadói, -
				   szúrós aranyvirág,
					taníts büszkeségre –
				    árnyas lapulevél,
					hűsítsed hőségem !













Aggtelek


csepegő kő
csepp kő
cseppenő könny
kövesedő csepp
		percek telnek –
		századok mennek –
		ezredek tűnnek –
		csepeg a kő –
csepegő kő
csepp kő
cserepes szív
kövesedő könny
		évek futnak –
		emlékek múlnak –
		életek hullnak –
		csepeg a kő
csepegő kő
csepp kő
könnyoszlop
kövesedő jaj
		sebek dermednek –
		fájdalmak merednek –
		szemek kimerülnek –
		csepeg a kő
csepeg a kő
csepp kő
kövült szív
kövezett sír
		sírások némulnak –
		kőszívek porladnak –
		barlangok tárulnak –
			csepeg a kő –
			cseppen a könny –
			a cseppkő nő –
				telik – múlik  az idő 












sivatag  I.


szépséges nőstény a sivatag –
vadul tárul az égre –
gyilkos szépség a sivatag –
sóvárgó vadság – sikító csönd –

pusztító szépséges nőstény –
álnok a futóhomok –
esőtlen ég hajlik föléje –
sivataggá vakít – gyilkos a fény –

szomjas csontok fehérlenek –
fehér sziklák emlékeznek –
meddő nászban borult
homoksivatagra – sivatagos ég  -



sivatag II.


sikító szomjúság
ütődik az égnek –
	hiába –

vergődő vágy
perzsel a homokban –
	hiába –

remeg a puszta
reped a szikla –
	hiába –

vijjog az égbolt –
dörren a fény –
esőtlenül
	hiába –
	hiába –
	hiába –









sivatag III.


metsző éjszakák
izzó nappalok -
a sivatag szépsége
megreped

esőtlen messze ég
tátogó szomjúság –
a nőstény méhe
meghasad

dermedt éjszakából
szomjas sivatagban 
harmatot hullat
hajnali ég –

magányos harmat 
csöpp termékenység –
enyhül a vadság
moccan az élet

sivatagi csönd
élet után –
moccanó csíra
harmat után
	sikolt –




sivatag IV.


sivatagi sirató 
rázza szívemet
izzó bensőm
sivatagán
tövisbokor sír
lángnyelveket - 









sivatag V.

szél vájta,
         homok marta
sziklarepedés
zeng-zúg
	a szélben –
fehérlő sziklatenyér
repedezve tárul
zeng-zúg
	 a fényben –
szikla reped- hasad
sivatagi szél
homoki szél
	zenél –
repedező szikla
méhes mélyéből
élő víz
	zenélve zuhog – 


a barlang

a mindenség barlang szívében
a mindenség szívének bensejében
                   örvényt rejt a csöndes néma tó –
a mindenség barlang szívében
a mindenség szívének bensejében
                  áradó élet örvénye lapul –
a mindenség barlang szívében
a mindenség szívének rejtekében
                 örvénylő mélységben élet fogan –
a barlangtó szívének mélységeiben
a mindenség felhős rejtelmeiben
               áradó vizekben sarjad fájdalom 
szívem barlangos mélységeiben
örvénylő szívem bensejében
             eleven izzás ébred áradón –
bensőm csöndes áradásában
fájó örvényeim kútjában
           izzik vérzik az élet –
barlangos csöndem benső tavából
áradó örvényeim fájó kútjából
        könnyem enyhíti fájdalmadat –
a mindenség barlang szívében
a mindenség szívének bensejében
      vérem öntözi izzásodat –
a mindenség barlang szívében
a mindenség lüktető bensejében
     életem öleli Életedet -

a parton


forrásozó gyöngy
kacagó bugyborék –
gyöngyöző víz
	melengesd szívemet –
hullámzó part
parttalan hullám
békesség –
	pihentesd szívemet –
kristályos mély
fénylő homok –
mélységes titok
	vigasztald szívemet –
áradó fény
lehajló ég
erős élet
	újítsd meg szívemet !


a benső tó

éji tó
	bennem
öblös csönd
	benned
csöndes éj
	enyém –
fényes éj
	benned
csöndes fény
	enyém
éji tó
	bennem –
éji fény
	enyém
fényes tó
	benned –
tavi csönd
	bennem –

tavas éj
	bennem  
öblös fény
	benned
fényes csönd
	enyém –


bájoló

tükrös tó
zengő szó
	elhangzó
zengő tó
zúgó szó –
tükrös tó
bíbor szó
varázsló
	bíbor tó
dajkáló -tükrös tóbűvös szó	visszhangzó		varázsos		tükrös szó –

most										
érben	vérbenmélybenégbensóvárog a perc -								testbentérbenszívbenszélben   pattan a tett  -bennedértednekedveleddobban a szív –











aranyhíd
mondd, hova vezetsz,
hova hívsz,
		játszani?
ez a part, ez a folyó
	      az otthoni?
	ez a föveny, ez a kavics
	     az ismerős?
mondd, hova hívsz,
hova vezetsz játszani!

mondd, ez a folyó,
	ez a hullám, jó barát?
 ez a felhő, ez a sirály
	   az ismerős?
	az aranyhíd, a bíborköd
	    hazavár?
mondd, hova vív, 
hova vezet
		 az aranyhíd?
mondd, hova sietsz,
	 hova viszel,
		játszani?
nézd, ez a part,
	      ez a virág az otthonom,
	     ez a víz, ez a hullám,
		az ismerős,
nézd fénylő kar tárul,
aranyhíd épül oda túl!

mondd, hova hívsz,
	hova lépsz, hova hát?
mondd, kit vár az ének,
kit hív a fénykapu odaát?
	ki siethet, ki táncolhat
az aranyhídon át?
mondd, átviszel, hazaviszel
	a vízen át?
mondd, hazaviszel, 
hazahívsz játszani?
nézd, aranyút épül,
fénykapu tárul –
	ez ismerős!
csitul az hullám,
zeng-zeng az ének,
	ez otthonos!
mondd, mondd, úgy-e
	hazaviszel
tűzön-vizen át?

látod?száraz ágonkismadára szívem sírkeservesen –csapzott szárnyúkismadára szívem -sír keservesen vedd tenyeredberejtsd el szívedbeburkold be  fényedbea szívem  -sír keservesen 
tavaszrakj fészkettenyerembebújjál elölembesimulj aszívemre	kismadár –



ősz

hangja nincs
szárnya nincs
sebzett
madár
	a szívem –
arcod fényében
tenyered fészkében
		élessz fel
		engem -



„a búzaszem halála”

megfogant magok
csíráznak 
növekvő árnyak
hintáznak
árnyas esték
altatnak
esti álmok
dajkálnak
magányban nő
		a mag –
növekvő életem
magánya
	fájó -
megfogant 
magány
	életadó –


„altus altum invocat”

járj át
szélzúgás -
jajdulj bennem
kiáltás -
hajolj fölém
felhős ég -
kiálts fel
izzó éj -
ég és föld
egyesülj -
életem
	megújulj -
							 


öltöztető

végy öledbe
	anyaföld
ölelj át
	öreg hárs
öltöztess
	harmatcsepp
övezz fel
	napsugár
örülj nekem
	kismadár –

						
fügefa

pirul a lomb
gyümölcstelen
elmúlt egy év						
észrevétlen						    
elfutott életem						
terméketlen						  
néma a szív						
	tehetetlen –					   

										
őszi	fohász

bíborló vadszőlő 
taníts simulni
hajló aranyvessző
taníts búcsúzni
könnyező bronzfátyol
	taníts meghalni –


metron

mi fáj – kérdeztem
	 hangtalan –
ne sírj – mondtam
	magamban –
ne félj –simogattam a
	szívemben –
nézz föl – bíztattam
	 bénán –
s álltunk némán –
		leszegett
			fejjel –

hiába

megint hibáztam
	hiába –
magabiztos voltam
	hiába –
most Hozzád fordulok
Eléd borulok
        ne legyen hiába  --




confiteor?

hibáztam,
   de nem akkorát –
       nem úgy,
       és nem akkor –
hibáztam,
  de túl nagy a vád –
      béna a bánat,
     néma a száj –
hibáztam,
  de ki teszi,
      teheti  jóvá,
bánhatóvá
a vádat -
igazzá				      
      hibám?

vasúti meditáció

suhanó fák
elzúgó táj
csattogó
zakatoló
fájdalom –
     ha megölsz is
	benned bizakodom –
hanyatló fény
alkonyló táj
lüktető
doboló
fáradtság –
     ölsz – megölsz
	   bízom – bizalom –
rázkódó éj
zakatoló szó
csikorgó
csattogó
sötétség
    ha benned bízom is 
	    megölsz –
		éjt öl a fény
		nap vakít éjszakát
		angyalszó zakatol
		szívemen át –
			megsebzett
			bizalom
			sebez
			bizalmat –
				vigyázz!
								 

méltóságom

 magadnak és   szabadnak
	    teremtettél –
 szabadnak és   fiadnak
	    teremtettél –
 magamban  nyugtalan és
      rab vagyok –
 magamban elpusztulok –					
         mert 	
 magadból fiadnak -					
magadért szabadnak	
			teremtettél –		  					
 		

encián

tágasság – kékség
hajló törékenység						
fényesség – békesség					
táruló kehely							 
,
kehelynyi tágasság					 		
csendítő szellő		
könnyező hála					
harmatos hűség

viharzó egek
visszhangzó kövek
simuló szépség
bizalmas szeretet -

	    
intelem

a könnyekre
a szívekre 
	figyelj –
ne az ügyekre!

a vágyakra
a reményekre
	felelj –
ne a kérdésekre!




kérlelés

utaid merre futnak
ösvényeid hova jutnak
		mutasd meg
		mutasd meg  - 
kapuid hova nyitnak
záraid hogyan nyílnak
		mutasd meg
		mutasd meg –
vizeid meddig folynak
forrásaid honnan forrnak
		mutasd meg
		mutasd meg –
tüzeid miként égnek
szemeid mire néznek
		mutasd meg
		mutasd meg –
utaidat, Gyermek, mutasd meg,
Titkaidra, Uram, taníts meg,
			      taníts meg!

este

mondd,
ha feléd lépek,
ha eléd térdelek,
ha rád tekintek – így –
		ez ima?
mondd,
ha meghajlok,
hozzád simulok,
titkaim elmondom – így –
		ez ima?
és ha sírok 
vagy ha elalszom,
hát imádság ez így ? –
		nem haragszol?

identitás

örvendezek
női erőimnek
erős ölemnek
ölelő karjaimnak
kérlelő hangomnak
halk dalomnak
daloló mélyeimnek –
		erős vagyok
		meghódolok! –

méltóságom

	     magadnak
és   szabadnak
	    teremtettél –

      szabadnak
és   fiadnak
	    teremtettél –

      magamban
      nyugtalan és
      rab vagyok –
      magamban
      elpusztulok –						 
mert 	
      magadból						 
		fiadnak						   , -
      magadért							        
         szabadnak						       
      teremtettél –	



A gyermek álma

Belekucorogtam magamba,
Magamra húztam a takarót,
Álmodtam, Nálad vagyok!
	
	Belekucorogtam magamba,
	Magamra húztam a takarót,
	Álmodtam, Benned vagyok!

Belekucorogtam magamba,
Magamra húztam a tenyered,
Álmodtam, otthon vagyok.
	
	Belekucorodtam magamba,
	Magamra húztam a takarót,
	Álmodtam, erős vagyok!








hazafele

kettős karú kapu
		hazahív –
dombra épült ház
		hazavár –
kanyargó kavics út
		hazahúz –
	zúgó sötét erdő
		fenyeget –
	fénylő erős Kéz
		védelmez –

viszontlátás

kéklőn rezgő
fénylőn fehérlő
nyírfa sátorom –
	elszaladt évek előtt
	általad – alattad
		hullott rám-hajolt fölém
			a Fény –
		burkolt be bizalom –

ima I

csend – szó - szív
  süketen
  bénán
  némán  kiált
	süket-néma Isten
		bénán
		       utánad –

ima II

megszólíthatatlan
kimondhatatlan
	Fájdalom –
megfoghatatlan
érthetetlen
	Hatalom –
át nem élhető
el nem hihető
	Oltalom –

	Jöjj!
	Siess!
	Irgalom!



Táborhegy

fényes árnyékával
borult rám
a Csend –
csöndes suhogással
körülvett
a Felhő –
suttogó szavakkal
lélegző Szeretet
megölelt –

miért?

beléptem,
de nem néztem Rád –
	hátat fordítottam,
	süket lett a ház –
	kerültem asztalod,
	fájt a magány –
de mégsem néztem Rád –

süket lett a szívem,
fájt a magány –
	estét csináltam,
	megvakult a csönd –
mégsem néztem Rád –
	
	mondd, mi ez?
	miért vagyok ilyen….


már késő


hallottam a hangod,
értettem a szavad,
	és maradt a régiben minden…
láttam jeleidet,
éreztem intésed,
	és maradt a régiben minden…
vakon és némán,
süketen, bénán
	sírok utánad most…




kettesben

kezemet megfogtad
szemedet lehunytam
	sötét lett –
lehunyt szemeimben
csillagaid sírtak
	eső lett –
csillagos éjjelem
veled megosztottam
	hajnallott -


 sajgás

ne nézz rám –
	bensőmbe
	fájd bele
	fényed –
ne szólj hozzám –
	bensőmbe
	véssed
	szavad –

ne – ne kívülről 
	  közelíts –

 
fogadkozás

	mindent és
	mindenkit
		eleresztek –
csak Te, ki ne ejts
	tenyeredből!
	mindennel
	mindennap
		szembenézek –
csak Te, ki ne vess
		szerelmedből!
	mindig
mindent újrakezdek –
ha Te, megújítasz
		életedből!





akkoramikora levél olvasatlan	meredt rám,és fenyegetett a zárt boríték –amikor féltemvisszanézni Rád,és szorongatott a lehetőség 
a félelem óráján,az egyedül-valóság
éjszakáján -hazajöttél!
kettesben

kezemet megfogtad
szemedet lehunytam –
	sötét lett –
lehunyt szemeimben
csillagaid sírtak
	eső lett –
csillagos éjjelem
Veled megosztottam
	hajnallott –


kérdésmiért
süssem le a szememet
és szakítsam el
	a messzeségtől?
hogyan mondjak le
	a Végtelenről,
	lesütött szemmel
a tegnapért?	  












Rorate coeli de super

Áthat jelenléted.
Mint harmat,
	behatol pórusaimba.
Mint harmat,
	enyhíti aszályom.
Mint harmat,
	termékenyíti síkságom.
Mint harmat,
	borít be jelenléted.
Mint harmat,
	jár át fényességed.
Mint harmat,
	hatol belém igazságod.
Mint harmat,
	vigasztal világosságod.
Mint harmat,
	lágyít szereteted.
Mint harmat,
	mint eső
		mint igazság,
	íme, itt vagy!
	íme, jelen vagy!
	íme, bennem vagy!


tánc

a mélységek életre kelnek,
a mélységek az Úrnak énekelnek –
	a vágyak táncosan szökellnek,
	a vágyak szárnyalva repesnek –
az éji árnyak fölragyognak,
az éji árnyak az Úrnak lobognak –
		táncos vágyak
	        dalos mélységek
	       lobogó fények –
hódolnak az Úrnak -

búcsúzás

elmaradt a part
az ismerős füzes integet –
felemelt Kéz
a ködbe vész –
	szürkén csobban a csend
	ónosan hull a csepp
		a könnycsepp
		vérrel elegy –
néma végtelen
bárka-bölcsőben
	új Életet ölel

azon az éjszakán…

karsztvizű könnyeim
	elapadtak
szikes reményeim
	sósat virágoztak
agyag vonásaim
	arcomról porladtak
szívem kövei
	puhává izzottak –


kérdés

miért süssem le
	a szememet
és szakítsam el
	a messzeségtől?
hogyan mondjak le
	a Végtelenről,
	lesütött szemmel
		a tegnapért?


zarándok

elbúcsúztam
    az öreg fűzfától,
   esti madárdaltól,
elmaradt a
   tücskök zengése
   tavi órák csöndes békessége –
elhagytam a
   vizek viharzását,
    felhők gomolygását,
    sirályok szólását –
magamba öleltem
    útravalónak –
szívemre bogoztam
   édes pogácsának
	illatot,
	fényt,
dallamot –
	gazdag vagyok!
   


életérzés

néma jelenlét
didergő falak
fakó napfény
szemtelen madarak –
jeltelen lét
fenyegető fal
üres ragyogás
közönyös zaj –
élettelen jel
süket élet
támadó fény
kinek- minek 
élek?
			
a 99. bárány vallomása

meleg kezed
eleven fészek
oltalom
karodból elkívánkozom –

fénylő nézésed
élő sátor
	otthonom
színed elől bujdosom –

szíved melege
gyógyító élet
	enyhület
árván bolyongok nélküled –

     
„az Üdvösség Kelyhe”

kelyhem
kezem
     felemelem 
kelyhem
életem
    eléd teszem
kelyhemből
	Életed
megízlelem -	




Lélek -lelkem -Lélegzése –

Éltess engem - Lélegző 
Lélegezz bennem - Élesztő-
	
-	Lélek-lelkem-Lélegzése -
       
          csírázásom -Sürgetője -
         gyümölcsözés - Ígérője –
         élő vizek  -ős Erője -

Fakadj belőlem - Éltető -
Hass át engem - Sürgető -
	
-	Lélek-lelkem-Lélegzése -
      
         sebeimnek - Sarjadása -
        érintésem - Tisztulása –
        élő vizek  Áradása -

Hatolj belém -Áradó –
Csordulj belőlem - Gyógyító -
       
 -         Lélek -lelkem -Lélegzése -
        dadogásom - Igazsága -
        némaságom - Kiáltása - 
       -	         élő  vizek - Tisztasága -

Világolj bennem - Ragyogó -
Ragyogj nekem - tiszta Szó -
       
 -        Lélek - lelkem-Lélegzése
      
        botló lábam - Békessége -
       sötétségnek -Legyőzője -
       élő vizeim - Győzelme -

Gyógyíts engem - Éltető –
Lehelj reám - Lélegző -
                Lélek -lelkem -Lélegzése -
				Lelkem - éltem -Éltetője -	










azon az éjszakán…

karsztvizű könnyeim
	elapadtak
szikes reményeim
	sósat virágoztak
agyag vonásaim
	arcomról porladtak
szívem kövei
	puhává izzottak –


„bemegyek az Isten oltárához…”


oltár földemből
áldozat termésemből
	áldd meg a füstöt….
oltár iszapból
áldozat bárkámból
	áldd meg a szivárványt…
oltárom kő
áldozatod hitem
	óvd meg az Ígéretet!
oltárom szikla
áldozatom Szíved
	óvd meg a Szövetséget!



Előtted

miért nem lehetek
aki vagyok
egészen mezítlen
Előtted
mez – telen
miért nem lehetek
aki vagyok
ál-arc nélkül
Előtted
	meztelen
miért nem lehetek
egészen az
aki vagyok Előtted
mez-telen 
	mezítelen Gyerek –


így történt…

kezem
     elengedted
szíved 
    elejtettem
árvák maradtunk
   mind a ketten -


ki vagyok?

mások látják,
milyen vagyok,
	én nem tudom –
mások mondják,
milyen vagyok,
	én nem tudom –
mások állítják,
erős vagyok,
	én nem tudom –
mások előtt mezítelen,
magam elől elrejtetten,
	keresem: 
		ki vagyok?


a bárkában


hát azt hiszem,
	elaludtál
s ha Te alszol
	támad a hullám
	szakad a háló
	süllyed a hajó –
azt hiszem,
alaposan elaludtál –
	
hát csak aludják
ha Neked így is jó
hogy szakad a háló,
süllyed a hajó –






ezredvégi ima

ketyeg az idő
inog a jövő
tűhegyen pörög 
	a Föld –
szférák csikorognak
csillagok jajongnak
sikoltoz
	a Föld –
állítsd meg az időt –
vedd kézbe a jövőt –
	gyógyuljon
	a Föld!


Szilveszterkor

kiüresedett bensőm
megszületett az év
világra jöttek
	percek – napok – hónapok
nevettek – sírtak
	éjek és nappalok
kiszakadtak bensőmből
	szavak és gondolatok
elhagyták ölelő karom
	izzó pillanatok
lesz-e gyümölcse? –
	érik-e termése? –
		vajúdik életem
		fáj üressége…..


Veni Domine!

jaj,
 eleven  a kígyó 
     halott a kereszt –
jaj,
 eláradt a bűn
     gyilkol a  vízözön –
búgócsigaként
    jajgat a Földgolyó –
Jöjj, Gyermek!
    vedd kezedbe
	játékszered,
	mert megrepedt!


kívánság

nyiss ablakot
	a holnapnak –
siettesd
	a jövendőt –
hozd haza
	az érkezőt –
érintse szíved
	a Belépő - t 	


„az a három”

hitem – az nincs! 
én Benned,
     Neked hiszek!
remény – az mi?

Te enyém vagy
én a Tied
    és ez a
	Szeretet!


toporzékolás


már megint
	a tegnap –
még midig 
csak a ma -
mikor lesz már
	holnap?….
mikor érünk haza?


hiszti

csak kicsit fájt,
de nagyon sírtam –
	azt akartam,
		lehajolj –
mert kicsit a láb,
nagyon a szívem vérzett –
	s azt akartam, rám hajolj –




mentegetőzés  


tompa ürességben
nem moccan a lélek –
üres fáradtságban
nem rezzen a vágy –
	fáradt bénaságot
	nem ráz le akarat –
	akaratlan némaságom
	ne vedd bántásnak!


másnap	

fáradt üresség
aláz önmagammá -
minden más
	a Tiéd,
		tudom –
üres magány
önmagammá aláz  -
mindenki más
	a Tiéd,
		tudom –
magányos élet
imátlan üresség –
mindentől fájó 
	idegenség
		tudom,
	a Tiéd!


még mindig…

van még erőd,
	az erőtlenhez?
van még szavad
	 a hűtlenekhez?
van még türelmed
	a hitetlenhez?
még mindig
megint és újra,
bízol még bennünk, 
	Megfeszített?!





most Te…

	tettem-vettem
	jelenlétedben
és homoksivatag
	maradt a
		szívemben –
	tettem-vettem
	tőled messze
és szomorú hamu 
	hullott a
		szívemre –
Most Te következel,
	tegyél már valamit,
		énvelem!


megoldás

ha föltekintenél,	látnád a Csillagot!ha kitekintenél,	meglátnád a Napot!ha elindulnál,	rátalálnál az Útra!ha mosolyognál,	a Szeretet rád borulna!

human right
	engedd meg,hadd hibázzak!	hibámat	hűséged	enyhítse meg!engedd meg,hadd legyek,
	 maradjak ember,
hadd hibázzak!
          enyhítse hűséged
	          hibám ütötte sebeinket!
                    hadd bízzak újra Benned!




bújócska

hol vagy? – 
	nem kérdem, tudom –
ahol vagy –
 oda sem nézek, bújok –
mikor kiáltasz rám, hol vagyok? –
lépj már oda hozzám,
	ahol én vagyok!

Énekek Éneke

szemem eseng –
szívem Tied –
homlokom  meghajol –
bensőm  válaszol –
életem  éled –
   Szíved  enyém lett!

kettesben

gondolattalanul
hajtom fejem
	öledbe –
megfáradt szívem
odahajtom
	szívedre –
kiüresedett életem
Életeddel
	töltsd be!


„ez van”

templommá épül
oltárrá szépül
kanyargó életem
	útja –

vigaszt hirdetőnek
áldozat- vivőknek
pappá szentelődnek
	társaim –

áldozattá válnak
tehetetlen telhetetlen
	vágyaim –




teophania

nem történt semmi,
csak sűrű lett a csönd –
nem mozdult senki,
csak fénylett a magány –
nem éreztem semmit,
	de jelen voltál,
	s bár nem értettelek,
		      érinthettelek –


Sponsa Verbi
(az Ige jegyese)

Igéd lápmás,
Ígéreted szikla és
	   tenger –
     Fénylő forrású Szikla,
	  hordozz engem –

Igéd lámpás	,
Ígéreted szikla,
Igézeted forrás és tenger –
     Igéző Igéiddel
	   dalolj bennem,
	   ringass el engem –


Mária


Napba néz a lány,
fénylő óceán –
	titkot zúg a csend-
Napba öltözött lány,
fény-kagyló
	tengert érint az ég –
Napba tekint a lány,
víz tüzet
	mélység magasságot ölel –
énekel 
a Csend –






Karácsony

…belőled élek …
…benned élek  -
életed – életem…
életem – életed …
…benned születek …
…belőled születek…
halálom – életed …
halálod – életem …
Légy nekem Betlehem!

glossolália

Mária Fia, Jézus, 
Jézus, aki érkezel,
Mária karján
Jézus, Te Vagy,
	Te Vagy a Szent,
		aki érkezel!
Mária karján a Fiú,
Isten Fia, Te Vagy
Mária karján
 a Szent Isten, 
Te vagy az Erős,
aki érkezel!
Mutasd meg nekünk
Mária, mutasd meg
a Gyermeket,
Isten Fiát, Jézust,
mutasd meg nekünk,
		aki érkezik!
Gyermek, aki érkezel,
Mária Fia, Jézus,
tárd felém a
szívedet, Jézus,
Jézus, tárd felém
	a szívedet!
Isten Fia, Jézus,
Mária karján,
aki közelegsz,
Te Vagy a Szent,
a Szabadító,
	aki érkezel –
Te Vagy, Te Vagy
a Gyermek,
Mária karján,
Isten Fia, Jézus,
aki hozzánk közeledsz,
	aki érkezel – 

Ádvent

Csillag –
Csillag –
Csillagom –
	utam merre, mondjátok!
		éj zenéje, ég hidegje,
		nincsen út, nincsen út!
Csillag –
Csillag –
Csillagom –
	utam merre, mondjátok!
		éj sötétje, ég zenéje,
		nincsen út, nincsen út!
Csillag –
Csillag –
Csillagom –
	utam merre, mondjátok!
		éjnek fénye, szív zenéje,
		égi út – éji út!

	
a pusztában

Jézus! Názáreti!
	miért szereted –
	miért hívod –
	miért keresed –
Jézus! Názáreti!
	hiszen szájhős –
	hiszem kétkedő –
	hiszen tolvaj –
Jézus! Názáreti!
	miért szereted –
	miért választod –
	miért tűröd –
		hát érdemes?
		megéri tán?
		hát megértenek?
Jézus! Názáreti! Mi lesz veled?!
Názáreti! Ne légy már ennyire 
Szent! 







a „báty” fájdalma

Mindenem a tied –
	a Te mindened, nekem kevés –
	de egyetlen szó, 
	   esti beszélgetés …..
Mindenem a tied –
	az én vágyam nem a Mindenség –
	de egy tál lencse, 
egy ölelés……
Mindenem a tied –
	de Te, Te magad,
	    enyém vagy-e még?
		féltékeny-írígyen lesem
					öcsém –



A második elesés


Keserű gyűlölettel lendül a kéz,
gyűlölő keserűséggel fröccsen a szó,
ártó szándékkal fröcsög a nyelv,
fröccsenő haraggal háborog a szív –
	Mit tettem, hogyan tehettem,
	Ellened, Teellened vétkeztem!
		Uram, irgalmazz!
Fásult bénaságtól néma szív,
néma kevélységgel hallgat a nyelv,
sújtó keménységgel esik a szó,
közömbös, szomorú, tétlen a kéz –
	Miért nem szóltam,
	hogyan lehettem tehetetlen!
		Uram, irgalmazz!
Vétkes nyelvem hitetlen nyomorában,
keserű gyűlöletem reménytelen bugyrában,
elvakult szívem köves sötétjében,
kevély szívem keserű jégvermében,
	bűnné lett Bárány,
	Téged várlak!
		Zuhanj utánam!









„azon a hajnalon…”


rád néztem,
és láttad árvaságom –
megláttalak,
és kiderült árulásom –
rám néztél,
és megláttam hazugságom –
kakasszó hirdette
		gyávaságom – 



 a Piéta ölében


Mondd, szeretsz engem,
	  feltétlenül?
Mondd, szeretsz engem,
	tétlenül, értetlenül?
Mondd, elfogadsz,
	dacosan, kelletlenül?
Mondd, átölelsz,
	sírosan, mez-telenül?


keserű Piéta

nem csak a János,
       a Júdás is,
       ő is a Te fiad,
	        Asszony!
ne csak a Jézust,
      a	Júdást is,
     őt is sirasd el,
		Asszony!
Fiad miatt,
Jánosok, Júdások 
Anyja vagy,
		Asszony!









Piéta

Öledben sír az élet – Anyaföld –
Öledből kiált a halál – Anyaöl –
Öledben vérzik a pusztulás – Mária –
Pusztuló öled – pusztuló világ – Piéta –

Öled ölel neve-nincs magzatot –
Öleled karoddal az éhen halt porontyot –
Karod ölel elhagyott öreget –
Szíved karol elvetélt gyermeket –

Fájdalmas öled – éjszakát virrasztó –
Ölelő fájdalmad – hajnalt kiáltó –
Hajnalodó arcod – reményt sugárzó –
Reménykedő öled – életet támasztó –

Öledbe bújik a síró élet – Anyaöl –
Elpihen benned a fájó halál – Anyaföld –
Öledben élővé vérzik az élet – Piéta –
vérző öledben újul a világ - Mária




ez vagyok…

ez vagyok,
   súlyos test,
   végy karodba, Mária!
ez vagyok,
   csupa seb,
   végy karodba, Mária!
ez vagyok,
   Rád szorulok,
   végy öledbe, Piéta!

az okos szűz

Uram, olaj nélkül,
	láng nélkül,
	fény nélkül,
Uram, Tieid miatt, Magad miatt,
Engedj magadhoz engemet,
	gyújts lángra engemet






keresztek

tapadós éjszakák
kúszó borzalmak
támadó fájdalmak
  villámló fáklyája,
	lángoló Lármafa,
	vérző Fa –

fonódó kezek 
	ereje –
ballagó fények
	melege –
fénylő ösvények
	reménye –
		ragyog a Fa –

mécses tenyérben,
hajnali fényben,
	dobban a szív
		a Bárány előtt –
	vérzik a Bárány,
		a Trónus előtt –

a Feszület előtt

	a romlás sebét,
	az ősi üszköt,
	azt hozom Eléd,
		magam is romlás és seb
			 és üszök –
	a romlás sebe,
	élet pusztulása,
		macska fogta madár
		          végső csipogása,
		megszakadt barátság
			fájdalmas sírása,
		bűnné vált szeretet
			vérző nyilallása,
		imátlan éjszakák
			dacos kiáltása,
		néma szívemnek
			vádló szótlansága –
		megfagyott magányom
			égő némasága –
	Hát ismeretlen Neked,
	     életem romlása,
	     élet hanyatlása,
	    sebek felnyílása?
Alabástrom Krisztus,
	törjed meg a Tested!
Megtört életedből,
	csorduljon a Kenet!
Kicsorduló Véred,
	rontsa el a rontást!
Véres sebes Kezed,
	sebet érintsen meg,
	fagyot izzítson fel!
		Megtört életemet,
		értünk megtöretett
Tested gyógyítsa meg!


a kereszt hangjai

és szólal a Fa,
susog az élő Fa, 
hívogat az Életfa –
pihenj meg hát árnyékomban 
	pihegő - 
bújjál meg a lombjaim közt,
 	bujdosó -
rejtőzz el már karjaimban
	vergődő 

és szólal a Fa,
sürget az élő Fa,
szólongat a fénylő Fa –
rakjál fészket ágaimon,
	ringatlak –
daloljál a koronámon,
	dajkállak –
bontsál szárnyat,
ölelj szellőt,
	elbocsátlak –













…és egy katona lándzsával megnyitotta oldalát…”

Embervér – Istenbánat –
Istenbánat – Emberbánat –
Emberfia – Istenfia –
Istenfia  - Embervér –

Embervér – HullóVér –
IzzóVér – Bárányvér –
OmlóBér – Istenvér –
Istenbánat – Embervér

Embervér – Istenbánat –
Istenfia –Bárányvér
ÉlőVér – Emberbánat –
Emberfia – Istenvér –

Embervér – Keresztfa –
Istenfia – Életfa –
Emberfia – Istenfia –
IzzóKereszt – Élőfa –

ÉlőKereszt – IzzóVér –
Istenvér – OmlóBér 
Embervér – Istenbánat –
Istenfia – Embervér -


meddig

meghasadt Föld
láva könny
kérdőjelekkel
terhes ég-
	bírod még?
vijjogó kacsák
ítélkeznek
simuló sasok
szégyenkeznek
	bírod még?
anyai kezek
fojtogatnak
férfi testek
roskadoznak
	bírod még?
Föld és Ég
	bírod még?
tűzorkán –vízözön
	tűröd még
Föld és Ég?

a bizalom zsoltára, a Templom újraépülése

- de, aki az Úrban bízik, hegyek övezik –
- de, aki az Úrban bízik, alapköve az Úr –
- de , aki az Úrban bízik, irgalom övezi –
- de Ő, az érette füstölgő mécsbelet nem oltja ki,
          a miatta repedező nádat nem töri el –

	omló falaim –
	roskadó palánkom –
	ingó kősziklám –
		támasza, oltalma, ereje
			az Úr – az Úr!	
földbe vert Fa,
kézbe vert szög – épülő falak,
			 falaim –
királyi nádszál,
izsóp és ecet – alázatossá roppan derék,
		        meghajló homlokom –
sötétülő ég,
gördülő kő – fájón-ingó kövekből 
	        élő kövekből épülő Templom –

felépül harmadnapra,
saját Testének Temploma
	mécsének Fénye,
	világnak Világossága
		  a Bárány egymaga.amen

Föltámadás

és íme a hajnali őrváltáskor,
		kettéválasztósnak az alsó és felső vizek,
	és íme, a hajnali őrváltáskor,
		egy Arc ragyogja be a kúszó fellegeket!
és íme a hajnali őrváltáskor,
	sugárzó Kereszt metszi életre a mélységeket!
és íme a hajnali őrváltáskor,
	kristályvíz gyógyítja a keserű vizeket,
és íme a hajnali őrváltáskor,
	átszúrt Kéz simítja szelídre a szenvedő örvényeket!
és íme a hajnali őrváltáskor,
	egy Lehelet termékenyíti a küzdelmeket,
	egy csók csöndesíti a tépett hullámokat,
és íme,
	egy igéző Ige hatja át a mindenséget:
		Békesség! Íme, Én Vagyok!
és íme, akkor, a hajnali őrváltáskor,
		nagy csöndesség lőn!
az én Keresztem

ez az én keresztem,
	nekem faragták,
	illatos fájából
	görcsös akácoknak –

ez az én keresztem,
	nekem rótták egybe,
	kemény gerendából,
	vakító fény-ágból –

ez az én keresztem,
	égből hulló sugár
	földet ölelő fa –

eget-földet kapcsol egybe,
	bennem a Keresztfa –



Húsvét

sírkő
kő-sír
    rendülj meg-
kő-sír
kőszív
   repedj meg –
síró kő
köves szív
   hasadj meg –
sírüreg
üres szív
  nyíljál meg –
élő sír
síró szív
  tárulj fel
föld méhe
szív mélye
   örvendezz –










…és kerestem, akit szeret a lelkem…

nem értem,
	megfogtalak,
	hogyan bontottad  ki
			magad?
nem kértem,
	hogy lássalak,
	mégis megmutattad 
			magad!
nem kérdeztelek,
	néztelek,
	miért rejted el
			Arcodat?
félénken érintettelek,
és elvontad
	magamtól – Magad!


Emmausz

sebes  léptű Vándor
köves ösvényeimen
	követ –
vérző léptű Vándor
poros utaimon
	közeleg –
vérző sebű Krisztus
kemény szívemen,
	zörget –



a Turini Kép előtt

nem a képed,
én Téged,
szeretnélek nézni! –
nem a képed,
a Titkod,
	vágyom  érinteni!
nem a képed,
	kép-telen Jelenléted
	engedd érzeni!





…föltámadott…

és belépett,
       zárt ajtókon át,
  kulcstalan szívekbe….
	Szívéből
    Víz    és    Vér
       a szívekben
   Élet  és   Lélek
	fakadt –


ez is Húsvét

örömhírként 
kalapálja
szívem a Szót –
	bennem a halál
az Élet 
Benned munkálkodik –


bizalom?

ijesztő jeleidet
vésed testembe –
mégis 
Rólad feledkezve
teszek-veszek
       Földeden –


félnem kellene?

sejtek
burjánzása
	bennem –
halálom és
	Életed
jele –


Maranatha

a keresztútról
hazafele
Hegynek föl
markolt meg
új fájdalom
érkezésed jele -
műtéti emlék

ruhátlan voltam
de nem
mezítelen 
      -Tekinteted
takart be,
reflektorok  fényébe -



ígéreted szerint

gyöngeségem
a kapu
     itt kilépnek
a cserbenhagyók –
    és sietsz
segítésemre
ígéreted szerint 
	Te –


a búzaszem halála

Te szórtad útfélre,
vagy csak úgy
	esett?
nem önátadásban,
csak
eltaposottságban
lett
madáreledel….?


és akkor én…

az álom 
és ébrenlét
határán 
rám ragyogtál –
és akkor én,
   az álmos gyermek
  bujásával
	átöleltelek –





levélhullás

nem
gyűlölettel –
feledékenységgel
sebzett le magáról
engem is
	az ember –
Kezeidbe
	 estem!


honvágy

nem találtam át
oda – túlra –
sem a hétköznapi útra
vissza –
   Vigyél Haza!


beteglátogatás

kevesen ismerik
a közelség-távolság
törvényét –
	Igaz légy!



apokalipszis


böngészés közben
jött szembe
 a felismerés –
öt-tíz év
a túlélés  -
az élet –advent –
bólintott szívem
és letöröltem a
	könnyem –
és Te féltőn
szívedre vontál
félelmeimből
kigyógyítottál -




baleset

ökölbe zárt
öklöcske
ajándékodat
őrizte –
hozzáragadt
a szíve - 

a bükk imája

bronz és
arany avar
borítja el
	Beléd
kapaszkodó
gyökereimet –
őrizz meg
élőnek – egyenesnek!


életkép

sorsok és
emberek
mint a
fagyhalál
sújtotta
verebek -	

nem csak példabeszéd

Moszka-téri
ácsorgók
lennének
napszámosok,
ha erre jönnél,
	Uram!


kiszolgáltatottság


váratlanul
szorul össze
és löki felszínre
fájdalmát
szívem -
cserbenhagyott
a betonbunkerem -

 Jöjj el!

meghajol
őszülő fejem -
gyermekin
kíváncsi 
tekintetem -
karodba vágyik
megfáradt
dacos - szívem
       Jöjj el!


akkor és ott

válasz nélkül 
hagytalak -
nem követtem
hangodat -
s ma már azt hiszem
néma vagy –


 hályog

rémhírek- rágalmak
tapadnak
szívem szemére



Emmánuel

bizalom
vagy
bátorság -
tán
vakmerő
hiúság -
ki merem
mondani
velem voltál - 







ikrek

álmatlanság
imátlanság
kézen fogva jár
irigylésre méltó
boldogok
a rózsafűzért
mormolók -

szemlélődés

láttalak és
láttam
magamat -
gyermek voltam
dacos
menekültem
Előled-Hozzád
és átölelt
           karod

láttalak és
láttam 
magamat -
szemed
fényében
mostam meg
arcomat -


a próféta fájdalma

kiejtem 
a szavakat
életemből 
fakadtak
nem ismerem
sorsukat -

tapogatózás

félve
nyújtottam
feléd
kezem -
kézbe 
veszed-e
életem 

 
„nincs hová lehajtania fejét….”

hajléktalan
Istenem -
ölelésed adott
otthont nekem
         Mindenható -
 


önvédelem

megalázottságom
magánya
méltóságom
utolsó
szalmaszála -


gyász?	

kit gyászol
a lány?
- az anyát
vagy magát
a halált -
és kinek kiált
a gyászban
mégis
    Maranatha-t?


én és Te

én-én -én
vagyok
világom közepe -
és Te
 ebbe a világba
	léptél be -
s azt mondtad:
Én Vagyok te -	
	hiszed - e?






kérdés - kérés

elcsendesülés
vagy  leépülés
riadtan kérdezem -
          Ölelésed oldjon
szabaddá
	Istenem -



 a „némaság ördöge?”

nem gonoszság ez
csak üresség
vagy 
konok fájdalom -
nincsen 
kinek szóljon
         és miért
a szó –


életkép

sorsok és
emberek
mint a 
fagyhalál 
sújtotta
verebek


hiába?

kérleltelek
sokszor
úgy véltem
hiába -
nem is vettem
észre
kivezettél a
tágasságra -







meghívástörténet?
 
elutasítottság
stigmája
szívemen -
ismerd
 magadénak
          Istenem!



felajánlás

oltárodra tettem
csokromat -
vedd kezedbe
sorsomat -
vond magadra
vágyamat -


sorsközösség?

nem  a
daganat
          miatt - 
engem már 
korábban
         leírtak -
hogy így
legyek  
          Veled egy -
kinek Nevét
kimondani sem lehet ...


- jaj nekem -

figyelem -
ahogyan
sebészként
dolgozik kezed
testvéri szíveken
 - általam - velem -







jól van ez így?

csodáidat
a tömeg -
hétköznapjaidat
a kevesek -
fájdalmadat
ketten-hárman  -
összetöretésed 
idegenek és 
        Mária
és - és a János 
        látta -
föltámadásodat
senki sem -



Mária néni
 
egyre
hajlottabb gerinccel
hordozod magányod
- negyedmagaddal
egy TV elé zárva- 
	de egyre 
fénylőbb a
	könnycsepp
az áldozati pohárban -



hiszem

szeretetből
rejtőzöl el
szemem és hitem
elől -
hogy merjelek
kenyérként
enni 
és vinni 
testvéreimnek -
           Mindenható -





tettenérés
    
fészket rakni
vágytam
ereszed alá,
mint a fecske -
s most 
tetten érem
a megszokást
 -Végtelen Isten -
          közeledben -


új feladatok?

hát most már
mindig - mindig
így lesz -
érzékenykedések
legyőzése lesz
a hőstett? -
s ima-szolgálat
a mosolygás?

 
 műtéti évforduló
augusztus 3

 -de  hogy éppen
katángkórók kékjében
ragyog rám ma
közelséged -
elakasztotta 
                lélegzetem -


az egészen „Más”

tolerancia és harmónia
- bálvány 
szavak és eszmék -
idején
fedeztem fel
tövisbokrod 
asszimetriájában
tökéletességedet -




Nagyboldogasszony
 
testben már
odaát -
tekintesz ránk
és hamvainkra
kikért
István király
lelke ott -
jobbja itt 
            eseng -


transzcendencia

szépség és jóság
arcod vonása -
érintésed puhasága 
nyitja rá szívem
           és hitem
hiányodra - 


ez van II

internet vagy
mobil kagyló
kapcsolat 
kapcsolat -
        a szív
árvasága
megmarad
megmarad


némaság

kezdem érteni
 a ‚dicséret
 áldozatát’
most, hogy
némaság
üli meg
agyam és 
szívemet -





egy  törzsön

smaragd lomb 
bókolt felém
arany tallérjaival  
a fölszakadt 
ködből -
ritmust 
zizegett-zörgött
hozzá
kopaszodó ágon
fonnyadó levél -
  - kiben - miben  remélsz?



fohász

taníts - taníts
megválni
a fától és ágtól -
elengedni
a nyár 
 izzó emlékeit -
rásimulni 
hulló levéllel
őszi szélre -
és vágyódni 
         - vágyódni
hazafele
            a kékbe - 


"vesd le sarudat..."

vonaglott
a föld
gyökerem 
görcsöt vetett -
remegett
repedezett
a törzs
vérkönnyeket
lángoltak az
ágak
 és a Kereszt
Csipkebokor 
lett és
ráborult
a Csend -

 krízis 

rámtapadt békanyál
sodronykötéllé vált
a sötétben -
pókháló lábakkal
fojtogatott a vád
minden
sötét lett -
hajnalhozó Szellő
felragyogó Csillag
tágas mezőkre 
	vezetetett -

 
hogyan 
mondhatnám
hamis a vád?
ártatlan hiszen
csak a Bárány,
	tudom -
hogyan vallhatnám
igaz a vád?
mert bennem
mégis ártatlan
a Bárány
úgy-e tudod?

 
teszem a
dolgom
mással mi
gondom
majd csak
megóvsz
egyszer majd
igazolsz
ha akarod -
a Te dolgod -

 
vakmerőség
az egyedüllét
veszélyes
a magány -
keménnyé tesz
a meg-nem-értés
keserűvé
a vád -

dadogás 

kinek mondjam 
a mondhatatlant?
ki értené
az érthetetlent?
	dadogó szívem
	vajúdó titkait
	titkos vágyait
emberségem
kimondhatatlanságait?!


én nem értem
a perlést -
engem ijeszt
a vád -
én nem értem
a perlőt
	nekem
Te fájsz!
 
kemény
szívemből
keserű 
forrás
fakadt ki
	a fájdalom -


ima?

jaj,
az én szavaim
nem imádkozósak,
csak némaságom
	tapogat 

ősz II

keserű szél
támad
zörög az avar
gesztenyét vág
hozzád
szeptemberi
vihar 



életerő

 - hőség és
szárazság
pusztaságában 
ütötte fel  fejét
az őspázsit
csodája -
harangvirág,
illatos datúra 
és a bogáncs
stilizált dárdája
nyűgözte le
tekintetem -
fájóan szép vagy 
                  Istenem -


 és amikor 

- idő és öröklét 
összeért  -
test és lélek
fáradtsága
alázott 
öledbe
s átaludtam
a pillanatot,
mikor
szívedre ölelted
a harmadik
ezer évet 
               Anyám!




november 1
az M1-en

lángoló
aranyfák
rohannak
szembe velem -
ködből a kékbe
vonják a szívem –




beteglátogatás 

emelt homlokkal
megrendült szívvel
hordoztalak
zsebemben -
gyermekek
mosolya sejtett meg -
a portás előre
	köszönt  -
ajtók és szívek
kinyíltak ki előttem -
     Előtted
	Istenem!
köszönöm -
 

tükör

látod,
széppé tett
      a   Jóság –
átrajzolta 
arcod
	ráncait
a Szeretet -


fáradtság ? –

visszahúzódok
lényem-létem
mélyére –
csak
lélegzésem és
szívverésem
a kapocs 
Veled és
	világoddal -
      

magányom
 
érintésedtől
s az
érintésektől
törékeny bensőmbe
húzódok,
mint a csigabiga

 észlelés

eltávolodtak 
a zajok -
	ez jó!
körülvett
a csend -
	ez jó!
az ‚itt és most’
átölelt,
elnémult 
a Szó -
	  jó ez?

 
hivő akarás helyett
csak nézlek -
vágyó szavak helyett
csak reméllek -
ugye megértesz?!


mégis

hát
ilyen voltam -
s ma is
csak ez vagyok -
nem merem ígérni
a holnapot -
mégis
        elfogadod?


nyár

képernyő nyűtte
szememet
búzavirág és bükköny
töltötte meg –
porlepte szívemben
tücsök és pacsirta
énekelt –






most és azután

nyárfalevél
nyírfalevél
hogy is ne
rezegnél 
ha fúj a
           szél –


szeptember

aranylón
enged el
 az  ág-
rezegni
remegni
nincs miért
tovább –

és aztán?

rezgőfű
pipacs és pipitér
cifrázza
aranyló tábláid
tobzódik
szépséged
egészen
aratásig


ősz

észrevétlen
hagyták el
őszülő rétjeim
tarka ötleteim –

csönd és köd
vett birtokába –
szépséged
rejtőző fájdalma –

táncos ködleány
szakad fel
árnyék és homály –
ezüstkorong Napod 
felé fordulok
	keresőn –


tudod-e?

tömött villamoson
rózsát tépegetve
mosolygott a
bolond –
aztán nevetve 
kérdezte:
	rózsának 
	vagy 
	bolondnak
lenni jobb 
	tudod-e?


erő az erőtlenségben?

ez a csöpp  Gyermek,
váltja meg
	  roppanó világod?
egy csöppnyi Vér,
 	  nyomorító rabságom?
leheletnyi Lelked 
kelti életre
	 halottságom?





én is így?

megalázta,
megütötte
vádló szavával
szívemet –
halottá lett
a remény, 
hogy van még 
szeretet –
s aztán kérlelt
vigasztaljam meg 






hatvanon túl

olykor
riadtan
észlelem a
kiüresedésem
már nem vágyam,
értelmem várja
csupán és csupaszon
érkezésed –

Maranatha

jelenné vált
a jövő –
jelenvaló csak
a Szeretet –
reményem,
hogy érkezel
	Eljövendő!


milyen vagyok?

egyszerűvé
lettem, mint
a gyermek, 
minden 
mást
felejtek 

tükörré
váltam  
arcom
születik
ha
belenézel 

szomjúságomban ecettel itattak

mikor magányomba
burkolóztam –
	nem bírták el
	zártságom terheit –
         lehántották
	némaságom burkait –
epével-ecettel itatták
szívem
	 vágyait – 



a példabeszéd folytatása

porban- szemétben
poros szívekben
felragyogó kincsed
szedegetem örömmel –
pazarló Istenem –
	hazaviszem 
Neked- Tieidet!

tiszta szívet teremts bennem…

hallásomat rontja
hamis szó –
látásomat   vibráló
fények –
szívemet 
	mindkettő –

találkozások

rejtőzöl előlem
kenyér színében –
rám mosolyogsz
egy gyermek szemében –
  	lágyítsd meg
kőszívem,
hogy felismerjelek –

döntés

látom – tudom 
a bajt és bánatot
- számlálja eszem
a feladatot –
szívem békéjét
nem, nem adom –

köszönöm

sejteni kezdem
boldogságod
boldog Istenem,
hiszen láthatom
a vágyakat,
az újrakezdő 
új akarásokat
 

Ítéletkor

- játszadozó őszfejű gyermek  
bizalommal lendül nyakadba –
ne küldhesd el magadtól
se jobbra – se balra 
 
integetés

szelíden
tűnnek el
képek és szavak –
fájón
némul el
szív és emlékezet –
belesimul
integető kezem
figyelmező
	Akaratodba


csalódás

azt hittem
pótolhatom,
kit elvettél
tőlünk – közülünk –
s látod,
nincs szeretetemnek
sem ereje, sem ideje –
széthulló szeretteim
	öleld Szívedre!

Veni, Veni, Veni…
  
hűtelen- hűséggel
  szomjazlak
    esőzd   belém
 	Irgalmadat! 
 fakassz forrásozó
	Erőt 
bennem
hogy szerethessek- 
         Szerethesselek!





eszmélődés

megsuhint
az idő
múlása –
mennyi 
van még hátra?


új helyzet

elnémul a 
kimondható szó.
 -  távoztak a 
halló szívűek -
segíts,
valóra váltani
   Szavad –
irgalmas –boldogan
hallgatni 
	másokat -

 
szolidaritás

nekem 
sincsen holnapom –
fogadd el értük
reménytelen
reménykedésem
Benned,
Aki érkezel 
előadásra készülve

volt, hogy tudtam
mit és hogyan szóljak –
most már csak várom,
szólalj meg 
a rám tekintő, 
magányos 
szemekből –szívekből
		bennem!








előadásra készülve

volt, hogy tudtam
mit és hogyan 
szóljak –
ma már csak várom
szólalj meg
a rám tekintő, magányos
szemekből – szívekből
		bennem –

előadás után

nem adtam elő semmit
-	sebzett szívemet
mutattam csak meg –
de mondd,
mire és kinek volt jó
a Szó,
s a Tied bolt-e?
vagy ismét csak az enyém?
Ismerd magadénak
	szívem és szavam!


gyászaim kegyelme

kékebb lett az ég
és a nefelejts
mióta elmentetek –
ízesebb az étel
s  az emberi szó 
mikor a
a pusztulás híreit
szórja   TV,  Rádió –
feltámadásod fényei
törik át
szomorúságom fátyolát!

 
ambivalencia

féltem és
vágytam
kimondani
hiányod –
vágytam és
reméltem
kimondod:
hiányzol!

panasz

némaság
árnya
sötétül
szívemen –
utánad sír
a lelkem –

állapot

nem dobban
a kő –
nem sír
a sivatag –
kemény aszály
pusztítja
vágyamat –

megértettem

hallod
lépteimet –
várod
érkezésem –
szívedet sebzi
közömbösségem –


kiút

a csend
magánya
fojtogat
hallani
meghallgatni
kéne
másokat –


szólongatás

szólj hát
szólalj meg
     Aki Vagy –
add, hogy
értsem is
     Szavad-


Moszkva tér

madártoll
után kapkod
a gyermek –
- be ne piszkold
a pisztolyt –
rántja tovább
a nagyi


kérés

egykor
vigasztaltam
másokat –
most
Te váltsd
boldogságra
könnytelen
sírásomat –


békesség

lassanként
jó íze lett
számban 
és
szívemben
   békességednek 


szegények

pazarlón
szórtam szét
köztük
szívem kincseit-
fájó nincseim
utánad
kiáltanak
Istenem –
 





őszi bölcsesség

aranylón
enged el
az ág
rezegni
remegni
nincs miért
tovább –
 
 
október

táncos fátyol
szakad fel
szememről
- árnyék és homály –
ezüstkorong
Napod felé
fordulok
keresőn –


november

csönd és köd
vett birtokába –
szépséged
rejtőző
fájdalma -


másságom

nekik
találkozás
a hallgatás –
- nekem némaság –
őnekik 
a csend a Szent
nekem 
ezerarcú érkezésed
fűben -
     felhőben
	-testvérben 

 





Mamácska

 egyre vékonyabb 
a száj 
és halkabb 
a szó -
fájóbb
a vélemény
 némább
 a csend –
egyre inkább
 	 értelek, 
kérlek,
segíts meg!



 kukázó

porban- szemétben
poros szívekben
felragyogó kincsed
szedegetem örömmel –
pazarló Istenem –
	hazaviszem 
Neked- Tieidet!

 
találkozások

rejtőzöl előlem
kenyér színében –
rám mosolyogsz
a gyermek szemében –
  	nyisd meg
 szívemet,
hogy felismerjen –


döntés

látom – tudom 
a bajt és bánatot
- számlálja eszem
a feladatot –
szívem békéjét
nem, nem adom –



hatvanon túl

olykor
észlelem az
ürességem
már nem vágyam,
értelmem várja
csupán és csupaszon
érkezésed –


Mátraszentimre

magány és pusztulás
a némaság –
váltsd csöndeddé
ürességem –
a csönd hangjai
Rólad
	zenélnek –


színed előtt

ha nézel 
érezhetem
jelenléted és
játszadozhatok
Földed kerekségén
miként a 
kisgyermek –

ha bámulhatlak
miként 
a gyermek
Veled és Benned
láthatom 
a Földet
	Tied!










nyár van nyár

fehérlőn tartja feléd
kerek képét
a bodza –
zöld békességből
kacér jázminok
kacagnak  
vidám csokrokat köt
illat-kelyhekből
a hárs –
nyárfa gyapjú-havát
hordja fészkébe
madár –
akác pergeti
aranyló mézét
pazaron –
	Istenem,
újra itt van
       itt van a nyár –



Veni Sancte…

szótlanná tett
az együtt-szenvedés –
tanácstalanná
az érteni akarás –
Jöjj!
 
pedig - ha…

fontoskodó fáradtsággal
rohangáltam
Utánad –
	s nem találtalak –
pedig
időtlen időket
töltenél velem -
sátrad rejtekem
	ha engedem –







média-függés	

vársz rám
magányosan 
ma is – mint tegnap
magányomat
média- Internet
kábítja üressé
életem társtalanná  -


ősz

szeptember kékje
falevél hullása
felteszi a kérdést
	mennyi van még
		hátra?


készülődés

ősz fejjel
      hegyeken
      halmokon
és hatvanon
is túl –
leoldódnak
a kötelékek
s bizalommal
kérlek:
	Jöjj!





kérdés

közömbösség 
gyilkolta 
bénává
szívem
vagy  
közelséged
ölelt
képtelenné 




kérdezgetés

láttalak-e
s láthatlak-e
valaha –
kit vágyódni
felejtek
    naponta –


köszönöm

erőnek véltem
kemény
könnytelenségem  –
megajándékozott
a Szeretet
s felszakadtak
a könnycseppek –


fejlődés

benőtték
házak – emberek
a régi meghitt
helyeket –
örvénykövekre
boruló felhőkből
emberszívekbe
költöztél
	Istenem -


Amen és Igen

őszi fényekbe 
nyújtózó ágakkal
pergő levelekkel -
összekapaszkodó
vágyódó szívekkel
énekelem én is
	Amen és Igen –








Megváltás

egy csöpp Gyermek
egy csöpp Vér 
egy leheletnyi Lélek
	szabadítja –
	elevenítí –
	gyógyítja –
a csontmezőt –

 

Veled

ha nézel és
érzem jelenléted
játszadozhatok
miként a gyermek –
ha bámulhatlak
miként a kicsinyek
a Te szemeddel
láthatom
teremtésedet –


ballagás hazafele

egyszerűvé 
lettem mint
a Gyermek  -
minden mást
felejtek –

őszikék

nyár

képernyő nyűtte
szememet
búzavirág és bükköny
töltötte meg –
porlepte szívemben
tücsök és pacsirta
énekelt –




és aztán?

rezgőfű
pipacs és pipitér
cifrázza
aranyló tábláid
tobzódik
szépséges
egészen
aratásig –

pillanatképek

rezgőfű
kacérkodása
érett kalász
bólokását
szorítja
hátra –

fájdalom

fekete
aszott
kalászok
vércseppjei
vagytok
pipacsok –


most és azután

nyárfalevél
nyírfalevél
hogy is ne
rezegnél
ha fúj
a szél –

ősz

szeptember kékje
falevél hullása
felteszi a kérdést
mennyi van még
hátra?




szeptember

aranylón
enged el
az ág –
rezegni
remegni
nincs miért
tovább –

október

táncos fátyol
szakad fel
szememről
- árnyék és homály –
ezüstkorong
Napod felé
fordulok
keresőn –

november

csönd és köd
vett birtokába –
szépséged
rejtőző
fájdalma -

változások

ahol
fényben – ragyogásban
máskor
zöld gyikocskák
tanyáztak
csigabigák
vonják a házat
párás homályban –

életkép

verebecskék
szemtelenecskék
seregelnek
csivitelve
mind amaz
egyetlen
gabonaszemre –

hatvanon túl

hol riadtan
majd nyugodtan
észlelem
kiüresedésem –
már nem a vágyam
- értelmem - várja
csupán és csupaszon
érkezésed -

milyen vagyok?

egyszerűvé lettem
mint a
gyermek –
minden mást
felejtek –

tükörré
váltam
arcom
születik
ha
belenézel –

ambivalencia

féltem 
és
vágytam
kimondani
hiányod –
vágytam 
és
reméltem
kimondod:
hiányzol  -

panasz

némaság
árnya
sötétül
szívemen –
utánad sír
a lelkem –

állapot

nem dobban
a kő
nem sír
a sivatag –
kemény aszály
pusztítja
vágyamat –



megértettem

hallod
lépteimet –
várod
érkezésem –
szívedet sebzi
közömbösségem –

kiút

a csend
magánya
fojtogat –
hallani
meghallgatni
kéne
másokat –

szólongatás

szólj hát
szólalj meg
Aki Vagy –
add, hogy
értsem is
Szavad –



kérés

egykor
vígasztaltam
másokat –
most
Te váltsd
boldogságra
könnytelen
sírásomat –

békesség

lassanként
jó íze lett
számban
és 
szívemben
békességednek -




kiüresedés

pazarlón
szórtam szét
szívem kincseit –
fájó nincseim
Utánad kiáltanak
Istenem –


2006

másság

nekik
találkozás
a hallgatás
- nekem némaság –
őnekik
a csend a Szent
nekem
ezerarcú érkezésed
fűben-fában-testvérben –




Mamácska

egyre vékonyabb
a száj
és halkabb
a szó –
fájóbb
a vélemény
némább
a csend –
egyre inkább
értelek –
kérlek
segíts meg –

kukázó

porban-szemétben
poros szívekben
felragyogó kincseid
szedegetem
örömmel
pazarló Istenem –
hazaviszem
Neked – Tieidet!

tiszta szívet teremts bennem

hallásomat rontja
hamis szó 
látásomat 
vibráló fények 
szívemet
mindkettő 

találkozás

rejtőzöl előlem
kenyér színében
rám mosolyogsz
egy gyermek
szemében
bújócskázó
Istenem

döntés

látom – tudom
a bajt és bánatot
- számlálja eszem
a feladatot –
szívem békéjét
nem
nem adom –




boldog Istenem

sejteni kezdem
boldogságodat –
hiszen láthatom
a vágyakat –
az újrakezdő
új akarásokat –

magamat is látom
- őszfejű gyermek
 lendülök nyakadba –
ne küldhess el magadtól
se jobbra – se balra 

átalakulás

magány és pusztulás
a némaság –
váltsd csöndeddé
ürességem –
csöndem hangjai
Rólad
zenélnek 

nyújtózó ágakkal
hulló levelekkel
összekapaszkodó
vágyódó szívekkel
énekelem én is
Neked
Amen és Igen
életemmel 

pedig – ha

pedig
időtlen időket
töltenél velem –
sátrad rejtekén
ha engedem

színed előtt

ha nézel
érezhetem
jelenléted –
játszadozhatok
Földed
kerekségén
miként
a gyermek –

ha bámulhatlak
miként
a gyermek
Veled és Benned
láthatom
a Földet
a Tied –



ősz

kékek az egek
lángol a táj
búcsúzni kár –


sírnak a
reggelek
könnyesek a
szélben táncoló
levelek –

életformám
a fáradtság –
gondolattalan
tapogatom
Arcod
a köd és csönd
mögött –

szeretnék
nem csak
Rólad
de Neked
énekelni
élni –

szótlanná
tett
szépséged
nyisd meg
ajkamat
Ígéret –





csend és köd
vette birtokába
rétjeim –
észrevétlen
hagyták el
tarka lepkéim
őszbe fordult
éveim –

értem már
az elnémult
szavak
fájdalmát –
érzem már
az elhagyott
barát
hiányát –
élem a Nap
a napok
fogyását
remélem
az
 Örökkévalót –


aranytallérral
fizeti meg
a hárs
tavaszi ég
mézes illatát
a földnek –

áldás legyen az osztályrészetek…

sértett indulat
mindenki becsap –
fáradt csalódás
nincs békejobb nyújtás –

áldott vagy bennem –
áldjuk együtt az embert –
	és ajtót nyit a sofőr
	a késve futónak –
	és ellihegi a festett nő,
	hogy mindig-mindig  késő
	és hogy fáj az újjá, és majd
	a mama kamillázza –
és mosolyogva nyit rámpát 
a sofőr a tolókocsisnak,  

s előre kérdezi, tud-e jelezni,
mert ő könnyen felejti –
és hárman ugranak segíteni –
	s a könnyes tekintetű asszony
	kezét csöndesen tartja a férfi –
	és derűsen tottyan az öreg 
	a számára üressé tett ülésre –
mert jobbá áldottad őket bennem és
kinyitottad szemedet szívemben -



UTÓSZÓ HELYETT
 
Hatan vagyunk testvérek. Édesapám egész életét, orvosi szolgálatát is átjárta a cserkészet szelleme, édesanyám pedig a katolikus leánymozgalmak elkötelezettségét élte.
Így érthető, hogy nem kaptunk kettős nevelést, már otthon megtanultuk:
az élet értelme: Istent megismerni, szeretni, szolgálni, és így a Mennyországba jutni!

Ezt véste szívembe 1948-ban az első-áldozásra készülés. Hiszem, hogy ez már a hivatás csírája volt. Hiszen egész életemet meghatározó szimbólum lett a kehely, amit gyermek kezembe adott a hitoktató nővér.
1950-ben vehettem a Szentlelket, Schwoy püspök kent a történelmi fenyegetettség miatt nyolcévesen  felnőtt kereszténnyé. Kedves felnőttek eltűnésére, a fájdalmas némaság oldására,  a bölcs szülők a szentek életét olvassák mese helyett esténként a gyermekeknek.
1956. A szabadság párnapos mámora, majd tankok és halottak. Ázsiai és magyar gyerekek értelmetlen halála rádöbbentett, hogy az élet értelme egyedül Isten. Egészen az övé akarok lenni. Ezért tudatosan adtam fel a vágyamat, hogy tanár legyek és harcoltam ki iskolában és otthon, hogy a Patrona Hungariae Katolikus Gomnáziumba mehessek.
1957-61-ig boldogan éltem meg a zsoltár szavát: „Jobb a Te házadban egy nap, mint más helyütt ezer!” Mindenki, én is azt hittem, oda fogok belépni, de egyre erősödött bennem a  vágy, hogy minél többekkel megismertessem azt a szeretetet, amit én megtapasztaltam, hogy rámutassak az élet értelme azoknak, akik nem jutnak el egy katolikus iskolába!

Istent megismerni, másokkal megismertetni, szeretni, másokkal megszerettetni! Istent másokban szolgálni és együtt a Mennyországba jutni!
	alakult ki bennem negyedik gimnáziumra a küldetés tudat. Így követtem a Gondviselés nyitotta utat és 1960-ban felvételemet kértem az inkongnítóban a Patronában oroszt tanító dr. Szőke Pálma szociális testvérnél a Szociális Testvérek Társaságába.
Utólag tudtam meg, hogy szüleimnek sok jó barátja volt a testvérek között. A Szentlélek vezetését tapasztaltam meg, a Társaság lelkisége, küldetése megismerésekor. 
Hálásan fogadtam Isten ajándékát, hogy van egy közösség, mely jobban akar engedelmeskedni Istennek, mint a császárnak, és az Isten-ébresztette hivatásokat nem küldik el félelemből. 
A kihallgatások, megfigyelések, koncepciós perek árnyékában éltünk. S bár egyetemi felvételemet többször megtagadták mégis felhőtlen boldogság, a hivatásra való rátalálás öröme jellemezte ezt az időszakot. Nem az emberi közösség fészek jellege adta az otthonélményt, hiszen alig találkozhattunk, hanem a szentek közössége, a közösség imái, a közös hivatás, karizma.

A ’Megszentelő Szeretet Szolgálatában – küldetésében – az élet centrumában ’ – foglalta össze röviden a szociális testvéri hivatás lényegét Slachta Margit. Ráismertem arra, amit kerestem. A Krisztus-jegyesség, az Úrral való akarat-egység és a szent szabadság, hivatásunk alapjai, lassan formát nyertek.  Aktívan sportoltam, mezőgazdasági szövetkezetben dolgoztam, s onnan a vidéki lányokat múzeum-látogatás ürügyén hitoktattam.  Majd bejutottam a Diétásnővér Képzőbe, megnyílt előttem a kórház világa.
A Zsinat híreit a Szabad-Európa Rádió recsegésén át hallgattuk, és fedeztük fel mennyire modern Margit testvér eszméje.   
1965-ben fejeztem be a Diétás Nővérképzőt, ettől kezdve a kórházi konyhákon vándormunkások, cigányok, erkölcsileg súlyosan sebzett emberek voltak a munkatársaim. Szembesültem az egészségügy Isten nélküli nyomorával, azzal az ateizmussal, mely még a haldoklókhoz sem engedett papot hívni. Ebben az időben ismertem meg olyan testvéreket, akiknek osztályán nem halt meg beteg ellátatlanul. Láttam, hogy egy szociális testvér, aki betegápoló, hogyan harcol azért, hogy a holttestekkel is tisztelettel bánjanak. Egyre inkább felismertem, hogy a hitetlenség és nyomor újra termeli önmagát, s ezért a legszociálisabb tett a Lumen Christi – Krisztus Világosságának a terjesztése. Ha másként nem, hát a hajnali miséről a szívemben vittem közéjük az Urat.
1960-ban tettem első fogadalmat, szívemben már akkor most és mindörökre. Fogadalmi mottómat attól az idős testvértől lestem el, akihez szenet jártam fel hordani:
Uram, Te mindent tudsz, Te tudod, hogy szeretlek Téged!
Az én Uram, akkor is tud elkötelezettségemről, szeretetemről, ha senki más, se a családom, se a környezetem. Még akkor is, ha én magam is szenvedek szeretetlenségemtől. Ez hűségem forrása.
A felelős testvér ebben az évben a kihallgatások miatt rám bízta a Pünkösd előtti lelkigyakorlat vezetését. Ettől kezdve ez évtizedeken át sajátos szolgálatom lett a lelki-vezetés, lelkigyakorlat vezetés. (Ma is örömmel vállalom.)
A Társaság Benedeki lelkisége, a liturgikus és egyházias lelkület midig nagy ajándék volt, ezt táplálta bennem a keletnémet bencésekkel való kapcsolat. A Benedeki lelkiséget három mondatba sűrítették össze az évek:
	Szüntelenül Isten színe előtt járni –
		Mindenkiben  Krisztust látni –
	Minden tárgyat, mint az Oltár szent edényét   használni!

A modernséget tapasztaltam meg ahogyan a felelős testvérek beleküldtek egészen új helyzetekbe, mint amilyen a Telefon Lelki Elsősegély volt, majd önálló otthon megteremtésére bíztattak, ez az „otthon” az „anyaház egy szobája” lett, fiatalok számára, lelki-napoknak, lelkigyakorlatoknak, fogadalomtételeknek a helye.
1973-ban tettem örökfogadalmat, akkor az Egyetemi Templom gregorián nagymiséjén talált szíven a Credo két szava: Dominum et Vivificantem! Hiszek az Úrban és Életadóban!
Szükségem volt a Szentléleknek erre a lepecsételő tapasztalatára, mert ekkor kezdődtek a munkahelyi zargatások, kihallgatások, sőt már a rám bízott fiatalok zaklatása is. A kényszerű munkahely változtatás, a haldoklókkal kapcsolatos élmények  elevenné tették bennem a zsoltáros szavát: Nincsen kívüled más javam!
Az 1976-s kihallgatások alatt Prohászka püspök segítségét tapasztaltam, az ő templomából indultam. Hiszem, hogy ő segített ép idegrendszerrel és életben maradó hivatással átélni ezt az időszakot, hiszen fájdalmasan kellett tapasztalnom kortársak elsodródását. Hogyan lehet, hogy az egyik megkapja a lelkierőt, a másik nem. Az örökfogadalomra szívembe vésődött PIÉTA segített hordozni ezt a titkot.
Az 197879-s évek a Szentlélek Úristen hűségét mutatták meg nekem, amikor spontán ajándékként  fellobbant a karizmatikus Tűz közöttünk a szíven találó Ige által:
Azt hiszed gazdag vagy, pedig semmid sincsen, kérj tőlem tűzben tisztult aranyat…
Ekkor kaptam meg küldetésként és szolgálatként a Szociális Testvérek Társaságának teológiai célkitűzését: a Szentlélek Úristen tiszteletének terjesztését – a mában ez a Karizmatikus Megújulás szolgálatát jelentette nekem. A tűzben tisztult arany is megérkezett, késve, de mégis kaptunk fogadalmi gyűrűt, én az egyik alapító testvérét.
Felnövő látásmódom feltárta az Egyház, s az emberi közösségek sebzettségeit. Íme, van-e olyan fájdalom, mint az Én fájdalmam? kérdezte meg tőlem mindig újra az Úr.
1982-től ajándék lett az elevenedés: Medjugore hírei, Taize-mozgalom.
A lassan kinyíló új lehetőségek és az újabb szorongattatások jellemezték ezt az időszakot. Hol egy immár hazalátogató amerikai testvértől kobozták el a leveleinket a szlovák határon, hol a készülő szabályzatot a román határon. S a közéleti feladatokat vállaló testvéreket még mindig kihallgatták.


Mégis kezdtünk álmodozni, mit lehetne tenni s aztán kezdtünk dönteni is a lehetőségek mellett. 
Kezdtünk a Szentlélek, az Evangélium fényében reagálni az „idők jeleire”, rock zene, sátánizmus….
A nyolcvanas évek vége hozta meg a nevem misztériumát: a „megöletett és mégis élő Bárányt” ismertem meg, nevem jelentése pecsét és ajándék, a fájdalmas tapasztalattal:

 A Bárányt nem lehet kiváltani! – így nyert értelmet a Bárány hűségében a hűség fogadalma a karizmához, a testvérekhez, a Társasághoz.
S ez a hűség reményem szerint átöleli életem egészét, a szolgálatok sokféleségét a politikai fordulat után, az új helyzeteket az Egyházban és a Társaságban.

Hűség ahhoz a Szeretethez, aki ebbe a Társaságba vezetett, aki embereken és eseményeken keresztül faragott és nevelt, - és visz a Keresztre, mert ez az út a Bárány lakomájához.

Hűség a karizmához, melyet Isten a Társaságon és az alapító testvéreken keresztül ajándékozott az Egyháznak, a világnak és nekem.

Isten hűségét tapasztalom meg abban is, hogy minden nehézség ellenére keressük az új választ az idők új jeleire, az életvédelem, családvédelem, kultúra, az Egyház szolgálata, a közélet és még sok- sok szinten.

Tudom, hogy nem tudunk teljes, kielégítő választ adni  sem a világ, sem az Egyház elvárásaira, mégis jelei lehetünk annak, hogy


„Isten Szeretete kiáradt szívünkbe a Szentlélek által.”  

 Ő az, Aki világosságot adott hivatásom felismerésére és erőt annak követésére, és Akinek csodálatos valójáról és titokzatos működéséről életemmel és halálommal – kimondott és leírt szavaimmal, - bizonyságot 
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tenni!


								Ágnes testvér

thumbnail_4.png

thumbnail_5.wmf



 









