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Égi hazánk – földi hazánk…
2022. április
Fogyunk, romlunk, mégis megvagyunk,
győztes, vesztes – ez is mi vagyunk,
pusztít, éltet átkunk, áldásunk,
jövőt gyilkol testvérdúlásunk.
Hiszünk vagy nem, Isten megsegít,
talán úgy, hogy éppen nem segít,
talán hitünk így is megmarad,
Talán lesz még – nekünk virradat!
Kaiser László: Magyarok
Ajánlás:
Emberi életünk alakulását maghatározza az a fizikai,
szellemi környezet, ahova helyezett bennünket az Úr. Ennek a
környezetnek nemcsak elszenvedői, vagy éppen élvezői, de aktív
alakítói is vagyunk. Ebben a földi hazában készülünk fel arra a
másik hazára, amit Jézus által megígért nekünk a mi mennyei
Atyánk…
Plébániai füzetek

Beköszöntő
Kedves Testvérek!
Az értékek általános relativizálódása tapasztalható világunkban. Sajnos,
ebbe a haza fogalma is beletartozik. Sokféle oka lehet annak, hogy sokan
„világgá mennek”, elhagyják szülőföldjüket – a visszatérés legcsekélyebb
szándéka vagy esélye nélkül. A migrációs válságba épp most „fullad bele”
Európa, és megjelentek a valódi menekültek is, köszönhetően a nagyhatalmi
játszmák generálta orosz-ukrán háborúnak. A földi haza – így vagy úgy –
sokak számára elveszett…
És mi van az égi hazával?
Szekularizálódó világunkban, ahol a keresztényüldözés – kicsiben,
nagyban – mindennapos, sokak számára szintén elveszett. Egy istentelen
világban gyökértelenné és hontalanná, perspektíva nélkülivé válik az
emberiség jelentős része, ha nem eléggé tudatos, ha „rossz helyre született”,
vagy a gyökerei már nem jelentenek semmit az önérdek vezérelte, „valósítsd
meg magadat” világban. Ez azután – sokak életében – egyéni tragédiához is
vezet. Isten nélkül nincs megoldás…
Saint-Exupéry
megfogalmazódik:

Kis

hercege

dalában

(Halász

Judit)

mindez

A végtelenhez mérve semmi se tökéletes
Az ember nyughatatlanul mégis mindig keres
Az örökös vándorút véget soha nem ér
S ha nincsen gyökered - elvisz a szél…
Az imaóra meghallgatható honlapunkon a Média/Imaórák menüben, ill.
a Mária Rádió archívumában az Imaórák között:
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Égi hazánk – földi hazánk…

Imaóra – 2022. március

Imaóránk elején Andor atya kihelyezte az Oltáriszentséget, majd röviden
bevezette imaóránkat. Megint a templomban jöttünk össze, nemzeti
ünnepünk emléknapján.
Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fölött szent vagy.
Jézus kenyér színében, az Oltáriszentségben.
Égi haza – földi haza… A mai alkalomra megint egy nagyon aktuális
témát választottam. Emberi életünk alakulását meghatározza az a fizikai,
lelki, szellemi környezet, ahova helyezett bennünket az Úr. Ennek a
környezetnek nemcsak úgymond elszenvedői vagy éppen élvezői, de aktív
alakítói is vagyunk. Ez volna a födi haza, amibe nagyon sok minden
beletartozik. Néhány szempontot felelevenítünk ma. Ebben a földi hazában
készülünk fel arra, a másik hazára, amit Jézus által megígért nekünk mennyei
Atyánk.
Isten, család, haza. Ebben a sorrendben! Egyetértve Eperjes Károllyal
én is azt gondolom, hogy keresztény értékrendünk szerint így helyes. Isten
gyermekei vagyunk, ezt elsősorban családunkban tudatosíthatjuk, és élhetjük
meg. Ez a kötődés-rendszer, ez az érdek- és értékközösség teszi fontossá a
haza fogalmát. „Ha nincsen gyökered, elvisz a szél” - hangzik egyik
dalszövegben.
A sátán létező valóság, és Isten ellen dolgozik. Isten szeretetéből akarja
kiszakítani az embert. Mint látjuk, napjainkban sajnos elég jó eredménnyel.
Amikor az égi és földi hazánkról gondolkodunk, érdemes egy kicsit
hátrébb lépnünk, és megvizsgálni az embereket motiváló, befolyásoló
tényezőket.
A Sátán találkozót tartott…
Sátán összehívta a démonokat a világ minden tájáról. A megnyitó
beszédében ezt mondta: ,,Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól,
hogy eljárjanak istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy
olvassák a Bibliájukat, és hogy tudják az igazságot.
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Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy bensőséges kapcsolatot
alakítsanak ki a Megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot
Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy, engedjétek, hogy
elmenjenek istentiszteleteikre, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az
úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra,
hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal.”
,,Ezt akarom tenni!” - mondta a Sátán. ,,Eltéríteni őket attól, hogy
megragadják a kapcsolatot a Megváltójukkal és fenntartsák ezt az éltető
kapcsolatot egész napon át!”
,,Hogyan tegyük ezt?” - kiabálták a démonjai.
,,Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan
cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat” - válaszolta ő.
 Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek, és kérjenek
kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön.
 Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat, és a
férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így
megengedhetik maguknak az üres életformát.
 Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a
családok darabokra hullanak, hamarosan, az otthonaik többé nem
lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása alól!
 Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyen képesek meghallani azt a
halk, szelíd hangot.
 Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót,
amikor vezetnek, hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, cd-lejátszót
és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan, és gondoskodjatok
arról, hogy minden üzletben és étteremben a világon nem biblikus zenét
játsszanak folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba és megtöri a
kapcsolatot Krisztussal.
 Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal.
 Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül.
 Törjetek be a vezetés perceibe hirdetőtáblákkal. Árasszátok el az e-mail
postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal, amikből online lehet rendelni,
sorsolásos játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes
ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel.
 Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokba és a tévébe,
hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos, és aztán
elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.
5

Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják éjjel szeretni
a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem adják meg a férjüknek azt
a szeretetet, amire szüksége van, hamarosan máshol fogják azt keresni.
Ez jó hamar szétszakítja a családokat!
 Adjatok nekik télapót, hogy eltérítsétek őket attól, nehogy megtanítsák a
gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését.
 Adjatok nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az Ő
feltámadásról, a bűn és a halál feletti hatalmáról.
 Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl
magukat, hogy kimerülten térjenek vissza. Tartsátok őket túl elfoglaltan
ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe és Isten teremtményeit
csodálják. Küldjétek el őket inkább vidámparkokba, sporteseményekre,
színdarabokra, koncertekre és moziba.
 Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És amikor lelki
találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni.
 Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük
keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját erejükből fognak
dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat egy elég jó
cél érdekében.
,,Működni fog! Működni fog!” - kiabálták...
Mekkora terv volt! A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a
családjaikra szerte a világon, és hogy minél kevesebb idejük maradjon
arra, hogy meséljenek másoknak arról, hogy Jézus hatalma hogyan
változtatta meg az életüket. Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt Sátán
ebben a cselben? Döntsd el te magad!


Én azt hiszem, érdemes ezen szempontrendszer szerint megvizsgálni
életvitelünket. Bizonyára találunk majd olyan tételeket, amiben mi is
bedőltünk a sátáni szirén-hangoknak. Az egész reklámipar erre épít, hogy az
éppen reklámozott dolog nélkül senkik vagyunk, bugrisok, rabok. Nagy a
kísértés, észnél kell lennünk és eldönteni, mi is igazán fontos az életünkben.
Kérjük ehhez a segítséget, imádkozzunk:
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Istenünk, te jól ismersz bennünket és bűneink ellenére is meglátod belső
szépségünket. Segíts minket, hogy olyanná váljunk, amilyennek te látsz
minket! Legyen mindig közel hozzád a szívünk! A szabadság sosem
jelentheti a tőled való elszakadást vagy függetlenséget, hiszen éppen a te
törvényeid biztosítják számunkra az igazi lelki szabadságot. Ha
engedelmeskedünk a te törvényeidnek és nem tekintjük azokat oktalan
módon szabadságunk korlátainak, akkor valóban jobbakká válhatunk.
Segíts minket, hogy bűneink megvallása után a jó útra térjünk, és azon
megmaradjunk! Ámen.

A földi haza jelentőségét nagyon jól, és nagyon szomorúan mutatja be az
a válság, ami Ukrajnát érte: édesanyák apró gyerekeikkel, egy-két bőrönddel,
puszta életükért menekülnek onnan, ahol az otthonuk volt. Férjek, apák,
fiútestvérek nélkül kénytelenek hátrahagyni otthonukat, amit esetleg már
bombatalálat is ért. Földi hazájuk tehát odalett. Így működik, és ilyen hatása
van az Isten nélküli, önzésre, hatalomvágyra, pénzsóvárgásra építő világnak.
Bódás János: A mennybe ment Jézushoz
Uram, ha most onnan lenézel,
lásd: a lét most sincs tele mézzel,
hogy rengeteg bűn, kapzsiság van
e szüléstől nyögő világban.
Még nem mérték az igaz ember,
az az „igaz”, kinél a fegyver,
az akar „jót”, aki hatalmas,
a szegény, gyenge neve: hallgass!
… BÉKE?!… Öt kontinens rivallja
s a kapzsi ember meg se hallja,
sőt, a nevedben ölni készül,
s Te is, nem úr vagy már, de vádlott:
– így váltottad meg a világot?
Engem nem tántorít el Tőled,
ha nem mindig látom erődet,
de száz ok, érv, kínos eset
szól napról napra ellened
s a gyenge hit megtántorul,
ha nem látja: Te vagy az Úr!
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Uram, nem magamért esengek,
de százmillió ember szenved,
tetű, éhség, rabszolga-járom
gyötri őket. Ezeket szánom.
Mocsok, sötét odúk penésze
s börtönfenék… Ez sokak része.
Csontváz-anyák korcsokat szülnek
s mind átkozódva, sírva tűrnek,
szívük már robbanásig megtelt
atom-erejű gyűlölettel…
A szenvedők nevében kérlek,
add, hogy legyen élet az élet,
ne köss békét herék hadával:
a munkát övezd glóriával.
Nem kívánjuk, hogy Tündérország
legyen a Föld… Hadd hulljon orcánk
harmata – de legyen az ember
ember, nemes, szép küzdelemben.
Tedd ujjongóbbá dalainkat,
ritkítsd meg sűrű sóhajunkat
s adj jó békét – ne majd a mennyben,
de a Földön is!… Ámen, ámen.
Igen, a fél világ a békéért imádkozik. A világi hatalmasságok meg
számolgatnak, taktikáznak, helyezkednek, miközben az ő magatartásuk miatt
milliók menekültté váltak, és napról-napra növekszik a halottak száma. Még
egy helyzetelemző vers.
Reviczky Mária: Önnön bűnével
A föld, ó, a föld minidig szörnyű volt:
mindig volt rajta pár tenyérnyi folt.
hol vad dühvel ölte egymást az ember.
De meggyűlölni mégse lehetett:
fölé borult a Te csodás eged
s kék részvéttel az emberhez hajolt.
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– S az ember mind-mind mélyebbre merült:
– gyűlöletének nem elég a föld –
harctérré tette a Te egedet,
hová rég gyermekszívvel nézni sem mert.
– Verd meg, Uram! – vagy már vered az embert?
Jajszava már földet-eget betölt.
Most vesztette el a szebbik világot,
hová eddig csak álma, vágya szállott,
jaj, most lett csak szörnyű átokkal megvert!
– önnön bűnével vered Te az embert,
ki régen, ha a föld vad harctól vérzett,
szelíd békére fel, az égre nézett,
míg most, ha vérző fejét felvetik
az égről is a halál int neki.
A meggyalázott ég ellene támad:
szíve reszket, mint viharban az állat…
S a békét már sehol meg nem leli…
– Kegyelmes Isten, irgalmazz neki!
Nézzünk fel most mi is az égre, ahol az igazi hazánk van. Énekeljünk:
Mi csak vándorok vagyunk (Varga Attila)
Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk.
És a szívünk úgy vágyik égi hazánkba Jézushoz, mert Ő az Úr.
Ha földi sátrunk egyszer összedől, az életünk majd véget ér,
az angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké.
||: Áldunk Téged, imádunk Téged,
Mert szent kereszted által megváltottad a világot. :||
Úgy gondolom, az anyagi jól-lét sokakban elhalványítja a hazához, a
nemzethez, de akár csak egy kisebb közösséghez való tartozás értékét.
Kiélezett vagy éppen háborús helyzetben mégis mindennek nagy jelentősége
lehet. Radnóti Miklós egyik legszebb versét akkor írta, amikor a halál felé
menetelt.
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Radnóti Miklós: Nem tudhatom...
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.
Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.
Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.
1944
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Az internacionalista, ultraliberális, globalista emberek megmosolyogják
ezt a vallomást, esetleg acsarkodva nézik az ilyen elveket vallókat. Szerintük
mi volnánk a haladás kerékkötői. Csak hát az a kérdés, merre is szeretnénk
haladni? Jézus mutatott nekünk egy utat, ami a földi hazából elvezet az örök
hazába. Kérjük a segítségét, hogy a mi haladásunk ezen az úton történhessen:
Köszönöm, Uram, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten Fia, az Üdvözítő,
aki új életet ajándékozol mindannyiunknak. Uram, sokszor nem értem
terveidet, céljaidat, eszközeidet vagy az eseményeket, amelyek
megtörténnek veled, velem, velünk, körülöttünk. De tudom, hogy a te útjaid
nem a mi útjaink. Küldd el a Szentlelket, hogy általa megérthessük,
megérezhessük a kereszt titkát, üdvösségre és új életre szülő tervedet, és
hogy a Lélek bölcsessége által felismerhessük életünkben tőled kapott
keresztünket, amelyet az ő erejével akarunk hordozni. Add, hogy
megláthassuk, megpróbáltatásaink növekedésünkre szolgálnak, és így
örvendezhessünk a belőlük fakadó gyümölcsöknek. Ámen.

Előbb említettem egyik dal sorát: „Ha nincsen gyökered, elvisz a szél.”
Ezt a gondolatot értelmezi a következő két vers is.
Aranyosi Ervin: A fák és a honszeretet
Ragaszkodunk, kapaszkodunk,
földhöz kötjük magunkat.
Te meg csak mész nyugtalanul.
ha hazádat meguntad.
Minket e föld, s honszeretet,
ideköt, mert fák vagyunk,
ezt a földet választottuk,
s szeretni nem fáradunk.
Persze, néha zord a világ,
szél szaggatja ágaink,
eső áztat, villám tépáz
kettétörve vágyaink.
Mégis, mégis szép az élet,
Felnyúlunk az ég felé.
Lelkünk kéri a Teremtőt
csepegtessen fényt belé.
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Gyökereink idekötnek,
itt éljük le életünk,
itt történik minden velünk
s örülünk, hogy létezünk.
A lelkünkben ég a hála,
pedig csupán fák vagyunk.
Nem ítélünk, sosem bántunk,
inkább mindent rád hagyunk.
Ragaszkodunk, kapaszkodunk,
életünk sem gondtalan,
leveleink tovaszálltak,
s tán mindegyik hontalan.
De mi itt fogunk maradni,
amíg tart az életünk,
s büszkék vagyunk a hazánkra,
s hogy e honban élhetünk!
A másik vers is természeti képre épül. A sátáni erők nagy intenzitással
akarják szétverni a családot, a családi fészket. Ukrajnában éppen most
fegyverrel teszik is, nálunk és tőlünk nyugatabbra politikával, ilyen-olyan
izmusokkal.
Puszta Sándor: Fészek
Néha ott ringsz az élet-parton,
pihésen véded száz kicsi fiókád.
Fészek, néha hintázol tüskés ágakon,
s vihardanázó vad sors vár rád.
Néha-néha kivirulsz szépnek,
simogató, anyás melegségnek,
anyaság-fáján ringó álmodás vagy,
fészek, fészek puha, friss simítás, téged dalollak.
Fészek: álomvár szűz leányszobákban,
fészek: fehérség az életkarneválban,
fészek: a szívek végállomása,
fészek: ritka virágok boldog, tiszta násza,
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fészek: varázsos, titokzatos erő,
fészek: vad rohanásban áldott delelő,
fészek: kormány céltalan hajókon,
fészek: bűbájod ezer kis hálót fon,
fészek: induló életek védőcserepe,
fészek: édesanyánk simogató keze,
fészek: férfivágy és asszonyi-csalétek,
ó, de nagy erő, de nagy erő vagy, fészek.
A családon túl földi hazánk ugyanilyen fészek, amiért őseink harcoltak,
és buzgón kérték az égiek, különösen is Szűzanyánk és szentjeink pártfogását.
Kérjük most mi is közös énekünkkel:
Isten, hazánkért térdelünk elődbe. rút bűneinket jóságoddal född be.
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, érdemét idézzed.
István királynak szíve gazdagságát, Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovagságát, ó, ha csak ezt látnád!
Szent Erzsébetből hős szeretet árad. Margit imái vezekelve szállnak.
Minket hiába, Uram, ne sirasson áldott Boldogasszony.
Ránk bűnösökre minden verés ráfér, de könyörögnek ők tépett hazánkért.
Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek: hazánkat így mentsd meg!
Miközben mi itt aggódva imádkozunk a békéért, a fronton éppen
emberek, katonák és civilek halnak meg nagyhatalmi törekvések
játékszereként. A következő két katona vallomása a II. világháború idejéből
való, de a mostani helyzetre is tökéletesen ráillik.
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Egy elesett orosz katona imája

(II. világháború)

Hallasz engem, Istenem?
Életemben még nem beszéltem így veled...
még ma, ma meg akarom ezt neked köszönni.
Tudod, gyerekkoromtól kezdve
azt mondták: nem létezel.
És én elhittem. Bolond voltam.
Teremtésed szépsége így
sohasem tárult föl előttem.
Ma éjjel is igazat adok Neked
a bennem felszakadt kráter mélyéből,
amely fölött ott ragyog a csillagos ég.
Ámulva értettem meg üzenetedet....
Nem tudom, Uram,
vajon kinyújtod-e értem a kezed,
Mégis azt akarom mondani Neked,
s Te bizonyára megérted:
egy csoda az, hogy a látható pokol
közepette a szívem könnyűnek
tűnik és felismerlek Téged.
Mit is mondhatok?
Csak azt, hogy boldog voltam,
amikor felismertelek.
Nagyon jó Nálad lenni...
Csak bízni tudunk abban, hogy legalább élete utolsó perceiben mindenki
rátalál az isteni irgalomra. Mert életünkben az istentelen ideológiák eldugják,
eltitkolják, lehazudják sokak elől az Istent.
Ismeretlen angol katona: Találkoztam Istennel
Ide hallgass Isten!
Nem volt módom eddig találkozni Véled,
de most szeretném, ha üdvözölhetnélek.
Tudod, Isten, nekem azt mondták, hogy nem vagy.
Hirdetik, mesélik, én meg bolond, el is hittem nékik.
Az éjjel egy gránátvágta fedezékből az egedet néztem.
Ott jöttem rá, Isten, hogy hazudtak nékem.
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Ha figyeltem volna arra, amit alkottál, –
s mit világnak hívnak –
rájöhettem volna régen, hogy csak bolondítanak.
Nem tudom Isten, kezet fogsz-e velem, –
de akármit teszek
biztos vagyok benne, hogy Te megértesz.
Különös és furcsa, az kellett,
hogy íme e pokolba essek,
hogy a Te arcoddal megismerkedhessek.
Sok mondanivalóm ezek után nincsen,
csak még annyit, Isten, –
örülök, hogy mi ketten találkoztunk itten.
Támadunk ma éjjel, csak a jelre várunk
s jöhet minden percben,
nem félek, mert tudom, itt vagy a közelben.
Itt a jel!… Hát Istenem mennem kell.
Bocsáss meg, látod, intenek.
Csak még annyit, én biz’ megszerettelek.
Rettenetes harc lesz – megeshetik minden,
én is meghalhatok,
s reggel a Te Házad előtt felbukkanok.
Noha mi nem voltunk meleg barátságban,
megkérnélek mégis,…
várnál az ajtóban?… hátha jövök én is.
Könnyezem. No, nézd csak!
Good bye Isten! Különös, mit érzek –
mióta ismerlek – meghalni sem félek.
Mindnyájan abban a tudatban szeretnénk élni, hogy ott a kapuban, majd
maga Jézus vár bennünket, – ahogy megígérte: „Jertek, Atyám áldottai…”
Ahogy imaóránk elején említettem, erre a találkozásra fel kell
készülnünk. Ezért kaptuk ezt a földi hazát, minden lehetőségével és
nehézségével együtt. Jézus feladatokkal látott el bennünket: mégpedig
egymás segítésével, támogatásával, az örök haza jó hírének megvallásával és
terjesztésével. Ezért bocsátott minket pár évtizedre ide, erre a földi kalandra.
Tudatosítsuk ezt, és ne szűnjünk meg keresni a ránk vonatkozó tervét!
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Mécs László: Meteor
Egy ismeretlen, ősi fényű
nagy égitestről elszakadtan,
ki tudja, hol keringtem eddig,
s hogy hány száz fény-évet szaladtam,
amíg elértem itt a légkört,
s a létem láthatóan izzik.
A földnek fény-nyelven beszélek,
pár perc, aztán ízlik, nem ízlik:
kiégve földre hullok én is,
s küldönci pályámat betöltvén,
megtorpanok, mint túlvilági
ércekből öntött szobor-öntvény.
Tudósok jönnek vegyszerekkel,
vizsgálják ércét a szobornak,
de csődöt mond nagy kémiájuk,
fejük csóválják és morognak,
ez nem vas, nem réz, bronz, arany sem,
titokból van ez, mint az élet,
ilyet nem olvaszt vasgyár, vulkán:
ily ércet rejt az ősi Lélek.
Egy ismeretlen, ősi fényű
örök Titokról elszakadtan
küldöncnek jöttem, s eltűnök majd,
ha üzenetem általadtam.
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Igen, mindnyájan üzenetet hordozunk! „Életed üzenet” – ahogy Simon
András grafikus művész egyik könyvének címe is állítja. És nagyon nem
mindegy, mit is üzen életünk. Mi szeretnénk Jézus üzenetét mindjobban
megérteni, és továbbadni – mindenkinek! Imádkozzunk ezzel a szándékkal:
Istenünk, annyi okunk volna a csüggedésre, a szorongásra, magunkba
zárkózásra, annyi okunk volna a félelemre. De Jézus minket is megszólít:
ne féljetek! Adj nekünk, Istenünk, nyitott szívet, készséges, hívő értelmet,
befogadni kész, tiszta emberséget. Add, hogy félrevezető emberi
szándékok ne zavarhassanak meg minket. Add, hogy e világ zűrzavarában
Téged hirdethessünk az aggódóknak, Téged, aki ma is megszólítasz
minket: Ne féljetek! Ámen.

Jézusra figyelve nem akarunk félni. Az Ő bátorításával mára elköszönünk
Tőle.
Térdet, fejet hajtok, néked áldást mondok.
Hiszem, itt vagy valóban, e nagy szakramentomban.
Áldás

csengetés

Tebenned remélek, szívemből szeretlek.
Készebb vagyok meghalni, mint Téged megbántani.
Miközben földi jövőnkre aggodalommal tekintünk, bizalommal kérjük
az égiek segítségét, hogy hitünkben szilárdan haladhassunk az égi haza felé!
Befejezésül egy Máté Péter dal. Látszólag Anyák napi köszöntő, de sokkal
több annál – a végére kiderül.
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Máté Péter: Még meg sem köszöntem
Még meg sem köszöntem,
hogy megszülethettem én,
és ülhetek az élet vonatán.
Nem király, de mégis
ember lettem én is igazán.
Még meg sem köszöntem,
hogy játszadozhattam én,
és álmodozni tudtam azelőtt.
S hogyha fáradt voltam,
akármikor kaptam pihenőt.
Kiskoromtól oktatott és felnevelt két ember,
az egyik ember sajnos már nem él.
Azután csak egy maradt, ki annyit fáradt értem,
így neki tartozom most mindenért.
Még meg sem köszöntem, hogy élek,
még meg sem köszöntem, hogy áldoztál reám.
Meg sem köszönhetem,
helyette dúdolok neked egy dalt,
ahogy te dúdoltál nekem hajdanán.
Kiskoromtól oktatott és felnevelt két ember,
az egyik ember sajnos már nem él.
Azután csak egy maradt, ki annyit fáradt értem,
így neki tartozom most mindenért.
Még meg sem köszöntem, hogy élek,
még meg sem köszöntem, hogy gondoltál reám,
Meg sem köszönhetem,
helyette dúdolok neked egy dalt,
ahogy te hajdanán, ó, hajdanán.
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Még meg sem köszöntem, hogy élek,
még meg sem köszöntem, hogy vigyáztál reám.
Még meg sem köszöntem
azt, hogy van hitem, hazám...
Most mindezt köszönöm neked: Anyám!
Igen, hogy van hitünk, hazánk, azt összetartó családjainknak, fokozottan
is az édesanyáknak, nagymamáknak köszönhetjük. Mert, ha a család jól
működik, akkor mind a földi, mind az égi hazát bemutatja és lehetőségként
meg is adja nekünk. Teljes erőnkkel védjük hát minden gonosz szándék ellen,
ahogy őseink is tették! Adjon nekünk ehhez az Úr józanságot, bölcsességet,
és rendíthetetlen hitet! Úgy legyen!
Nyugodalmas jó éjszakát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
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Az odafent valókat keressétek!
Quae sursum sum quaerite!
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