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Az első önálló lépés 
Gyermekünk születésére örömteli és aggódó 
szeretettel vártunk. Tudtuk, éreztük, hogy a jó 
Isten ránk bízta őt. Féltő szeretettel néztük 
minden apró mozdulatát, gondoskodó öleléssel 
szorítottuk magunkhoz őt, mikor menedéket 
keresett. Küzdve a végtelen felé felállt 
kiságyában, minden erejét összeszedve meg-
tette az első lépéseket. S minket ekkor  - olykor 
csendben, olykor őt biztatva - valami ki nem 
mondható érzés töltött el... "Nézd Istenem! Ő ... 
ki a Tiéd és a miénk, milyen nagy dolgokat tesz." 
... és én hiszem, és tudom velünk együtt 
aggódott, és nevetett Ő, az Isten. Most ismét az 
első lépés varázsa vonz, színed elé lép ő, ki a 
miénk és a Tied, s most oltárod elé vezetjük őt... 
"Elhoztuk hozzád Istenem. Hozzád, ki adtad 
nekünk, ki ránk bíztad - nem tékozoltuk el. 
Nekünk adtad, s most mi Neked." 
Az első lépés kimondhatatlan varázsa újraéled 
szívünkben... s mi csendben, a padsorokban 
meghúzódva, ott vagyunk az oltár előtt, az Ő 
színe előtt - együtt, vele, érte. S a szó e 
csendben oly kevés... Új élet keletkezik -  a 
csend bensősége, meghitt áhítat veszi kezdetét. 
Részese vagyunk e Mindenségnek... Óvd, öleld 
magadhoz őt, ki a miénk! 
Sokminden telepszek meg rajtunk, felnőtteken - 
de van  perc, mikor csodálattal nézzük és 
hallgatjuk őt, kinek mélységeket megérez 
ártatlan gyermekszíve. Tiszta lelkük új útra indít 
minket, s mi utánuk lépdelünk az őszinteség 
elvesztett fényében. Nem sújtja őket a "nem úgy 
szokták, más nem azt gondolja, mit szólnak 
hozzá, nekem fontos dolgom van". Itt térdelnek 
Előtted vágyakozva, hogy övék lehessen az 
egyesült - közös szívdobbanás soha el nem 
múlva. S megbotlik majd lábuk, mikor léptekkel 
keres Téged, óvd és öleld magadhoz őt, mint mi 
tettük egykor.  Vigyázz rá kérlek! 
Krisztus Egyházához, az oltárhoz vezettük őt. 
Örömteli e pillanat, de őszintesége a kezdetben 
éled új életre.  Nem befejeztünk valamit, hanem 
elkezdtünk. A krisztusi útra léptünk a 
keresztséggel, s ezúton megyünk tovább a 
bűnbocsánat elnyerésével, és Oltáriszentséggel 
való közösséggel. Hogy ez új élet életképes 
legyen gyermekeinkben, hogy ugyanilyen vára-
kozással és őszinte szívvel vegyék magukhoz 
Krisztus Testét a mi felelősségünk is. Lépteiben 
benne élünk. Aggódunk-e érte úgy, mint az első 
lépteknél? Féltő szeretetünk vezesse őt tovább 
a megkezdett úton. 

 
Köszönetet mondunk a szülőknek fá-
radtságukért, kitartásukért és biztatásukért, hogy 
kézen fogva együtt vezethettük őket az oltár elé. 
Reméljük a jövőben is ilyen lelkesedéssel, gon-
doskodó szeretettel adhatjuk gyermekeinknek a 
hit fényét, a kereszténység értékeit, hogy az 
Egyház közösségének tevékeny tagjai legyenek. 
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