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Hitet hozott közénk... 
 
Az almát a fáról szedjük, a kenyeret a 
búzából sütjük, a bort a szőlőből 
készítjük, a hitet ... 
 
Az Isten útján sajátos kincsek lelhetők, 
melyeket nem lehet erőszakkal elvenni 
senkitől, hisz nem lehet elrabolni a 
békét, a hitet, a tudást. Ezeket a 
kincseket megvenni sem lehet, mert 
nem árulnak jópénzért sem 
őszinteséget, sem szeretetet. 
Ajándékba, ingyen kapni sem lehet 
ilyet, mert nem tudom díszcsomagba, 
színes szalaggal átkötve neked adni  a 
hitemet. Ez az Isten igazsága. A 
keresett a kincseket mindenki a saját 
életútján maga találja meg. S mikor e 
mennyei kincsek útjáról eltévedünk 
botladozó lépteink az isteni fényben 
találnak újra az igazságra. 
A fény Krisztus fénye. A feltámadt 
Krisztus világossága teríti be fényével 
a hozzá vezető utat. Ő adja a hitet, az 
Isten ajándékát. A húsvét hajnalán 
fellobbanó mennyei fény, az üdvösség 
fáklyája világít szüntelen.  
. 
Ő, akit mindannyian keresünk. Ő, ki 
nem kóborol, kószál a világba, hol itt - 
hol ott feltűnve mint a vándor. Az Isten 
itt van. Célt ad, s e célhoz utat mutat - 
a hit végtelenségbe emelő erejét. 
 
 

“Én vagyok az út, az igazság és az 
élet.” 

 
A krisztusi élet az élő, eleven hit 
példája. Ő ad nekünk hitet, az ő 
végtelen hitének melegsége járja át 
szíveinket. Bizalomról, hűségről tanít, 
hogy az Isten legyen számunkra is a 
mindenségben a Minden - mert vele a 

félelemet remény itatja át, a sírást 
bizalom emeli fel, az aggódást szeretet 
kíséri. Vele a lényeges lesz a fontos és 
az számít igazán, ami érték - mely 
nem mérhető és súlya sincs. Hogy 
mind ki tudjuk mi a béke, a hit öröme,  
a szeretet erénye - az Ő létében 
forrhassunk egyé. Nekünk adja e zajos 
világban a csend örömét, az imádság 
erejét, az igaz célokat, az örök 
reményt. Nekünk adja a mindennapok 
szívdobbanásában benne élő Krisztus, 
útjait, a fényét, s azt a világosságot, 
mely örök fáklyaként ragyogtatja 
lángjait útjainkon. 
 
Ezt a fáklyát adta kezünkbe a 
keresztséggel az Isten. Ez a fény, a Ő 
szeretetének fénye világítja meg 
lépteinket, mutatja a hit útját. Ránk 
bízta a kapott hit fényét, hogy egymás 
felé nyújtva láthassuk az Ő útjait, az Ő 
önzetlen szeretetét, benne megtaláljuk 
a magunk igaz céljait, az egységgé 
formáló igazságot, az őszinte 
szeretetet. 
E hitért élni kell, e hitet őrizni, 
gondozni, ápolni, felnevelni kell. S 
olykor bizony szégyenkezünk törékeny 
hitünk miatt, s reménykedve keressük 
mások hitének fényét, hogy az ő 
értékei, Istenhez vezető céljai 
vezessenek az igaz útra minket is. 
Társának hívott minket az Isten, hogy 
az útkeresőknek utat mutassunk. S bár 
hitünket kölcsön adni nem tudjuk, de a 
fényt, a láng melegét egymás közt 
megoszthatjuk. 
  Bódi Gáborné 
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“Húsvét az új élet ünnepe. 
Krisztus feltámadt és feltámadásában 
ott van a mi életünk is. 
Lehet az élet ezentúl szenvedés, 
olajfákhegyi elhagyottság,  
nagypénteki tragédia, kín vagy halál, 
ezentúl már mindig benne lesz a 
feltámadás csírája is. 
Benne lesz fénylő magja annak a 
kiolthatatlan tűznek, amit a feltámadt 
Krisztus gyújtott az idő és 
örökkévalóság számára.” 
 Willibald Kammermeyer 
 
 


