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 „Tebenned bízom” 
Kerestelek Uram! 

Kerestelek Uram mindenfelé. Vártam, hogy 
kopogtatsz, hogy leszólítasz az utcán, hogy 
nagy téren állva a tömeg közepén egyszer te 
beszélsz – de hiába néztem mindenfelé, nem 
találtalak. Hogy kerestelek volna ott 
Jeruzsálemben is az utcákon, a zsinagógában. 
Én is hűségesen és büszkén mentem volna 
melletted, és szívesen ültem volna a 
domboldalon, hogy hallgassam minden szavad. 
Bizony én is azt válaszoltam volna mikor 
szenvedésed megjövendölted, hogy „Veled ez 
nem történhet meg.” És értetlenül néztem volna 
a keresztúton csendben elviselt 
megaláztatásodat. De ma már tudom, Krisztus 
keresztútja csak ilyen lehet: nem védekezel, 
nem magyarázkodsz, nem ordítasz vissza a 
tömegnek az igazságról, nem szidalmazol, nem 
fenyegetsz, nem ütsz vissza – „Te vagy az élő 
Isten Fia.” Feltámadásodat sem Jeruzsálem 
főterén ünnepelteted, de még ítélőidnek sem 
jelensz meg bizonyságod megmutatva. Te 
azokhoz mész, akik hisznek benned – és a 
tóparton halat sütsz az apostoloknak. Krisztus 
feltámadása csak ilyen lehet: „Békesség 
veletek! Én vagyok, ne féljetek!” Hát ezért 
kereslek én téged mindhiába az utcákon, a 
főtereken. És ezért nem írod át ma sem a rossz 
írásokat, nem javítasz bele a törvényekbe, nem 
fojtatsz el buta szavakat, nem kapcsolsz ki 
sötétséget árasztó tévéműsorokat, nem buktatsz 
le csalókat, nem némítatsz el hazugokat, 
vádlókat, erőszakosokat, dicsekvőket és 
hatalmaskodókat. Ma is azokhoz jössz, és azok 
ismernek fel, akik hisznek benned. Csak ők 
fognak rádtalálni e körbe-körbe forgó 
földgolyón, melynek ránk bíztad igazságait és 
igazságtalanságait.  
Kerestelek Uram! Szeretnélek megtalálni! 

Add nekem! 
Add nekem Péter hitet, hogy mikor 
megtagadtalak, mikor háromszor mondom ki, 
hogy nem ismerlek, mikor a könnyebb utat 
választom, melyek nem a te útjaid zokogni 
bánatomban, mint Péter. És szemedbe tudjam 
mondani Péter szavaival: Szeretlek Uram. 
Szeretlek Uram, Te mindent tudsz, azt is tudod, 
hogy szeretlek. 

Add nekem Uram Tamás hitét, hogy a 
hitetlenségből felébredve térdre hullva 
mondhassam neked: „Te vagy az én Uram, 
Istenem.” 
Add nekem János hitét, hogy mindvégig 
hűséges legyek hozzád, hogy a kereszt alatt 
állva „szeretett tanítvány” lehessek én is. 
Add nekem az asszonyok hitét, hogy az a 
szeretet vezessen mindenkihez, amely szeretet 
őket vitte sírodhoz.   
Add nekem Mária Magdolna hitét, hogy a 
bűnbánat engem is megtisztítson, és 
felismerjelek az úton, és átitasson a boldogság: 
„az Úr él!” 
Add nekem az emmauszi tanítványok hitét, 
hogy mint ők, én is felismerjelek a 
kenyértörésben. 
Add nekem Szűz Anyád hitét, hogy „igent” 
mondjak hívó szavadra, végtelen és üdvözítő 
szeretetedre.  

Kerestelek Uram – és megtaláltalak! 
Megtaláltalak abban a csendben, abban a lelki 
békességben - amit tőled kaptam. 
És megtaláltalak a bennem lévő szeretetben, 
ami mások iránt lángra gyúlt bennem - és ezt is 
tőled kaptam, 
És megtaláltalak gondolataimban, amikor 
megismerésedre törekedtem – a te szereteted 
lángját is tőled kaptam. 
Megismerlek mikor ketten földről - mennyről 
beszélgetünk - de a szavakat tőled kaptam. 
Felismertelek az imádságban, amely hozzád 
vonzz és összeköt minket – de a hitet is tőled 
kaptam. 
És megismertelek, amikor fáradtam, szinte 
magammal harcolva, de elvégeztem a dolgomat 
- és az erőt ehhez tőled kaptam. 
És megismertelek kétségeimben, 
elveszettségemben, világ zavarában, mert te 
felemeltél magadhoz – és az új kezdetet, a 
helyes utat is tőled kaptam. 
Felismertelek mások szemében, kezében, 
szavában – de őket is tőled kaptam. 
Felismertelek Egyházad tanításában, a 
szentségek kegyelmében – de a kegyelmet is te 
adtad. 
Felismertelek a síroknál állva – de feltámadt 
Krisztus az üdvösséget is te adtad.   
Megtaláltalak – mert Te sohasem veszítesz el. 
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De én mit adjak, mert te ennyi mindent adtál 
már, mit adjak cserébe. Itt állok előtted, mint 
egy tudatlan, a te világodról szinte semmit nem 
tudó kisgyerek, és te látod csíntevéseim, 
bohóckodásom, ha bánatos vagyok letörlöd a 
könnyem, ha nevetek együtt nevetsz velem, 
gondoskodsz rólam, aggódsz értem. Ó, szerető 
Atyám, mit adjak neked? Csak engedd, hogy 
megfogjam a kezed – és te nem is kérsz mást 
tőlem, csak hogy gyermekszívvel fogjam a 
kezed.    B. Betti 

Védelmezz engem, Istenem,  
hiszen tebenned bízom. 
Istenem, oltalmazz engem,  
mert tebenned bízom! 
Azt mondom Uramnak:  
Istenem te vagy nékem.” 
Isten az én osztályrészem  
és sorsom kelyhe: 
Örökségemet tőle várom. 
Védelmezz engem, Istenem,  
hiszen tebenned bízom. 
Áldom az Urat, mert tanácsot adott nekem, 
Éjjel – nappal erre tanít szívem mélyen 
Mindenkor Istent tartom szemem előtt, 
Jobbomon ő áll, semmitől sem félek. 
Védelmezz engem, Istenem,  
hiszen tebenned bízom. 
Örvend a szívem, és dalt zeng a lelkem, 
Sőt testem is megnyugszik bízva. 
Mert nem hagyod lelkem  
az alvilág mélyén, 
És testemnek romlás nem árthat. 
Védelmezz engem, Istenem,  
hiszen tebenned bízom. 
Megmutatod nékem az élet útját, 
És a végtelen boldogságot,  
midőn szent orcád látom. 
Gyönyörűségre hívtál engem, 
Jobbod mellett szünet nélkül. 
Védelmezz engem, Istenem,  
hiszen tebenned bízom.  
          Zsoltár15,1-2és5,7-11 

Húsvéti szentmise könyörgése: 
Istenünk, a mai napon egyszülött Fiad által 
legyőzted a halált, és kitártad előttünk az 
örökkévalóság kapuját. Krisztus Urunk 
feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá 
minket Szentlelked erejével, hogy életre 
támadjunk.   

Indulás a mennyországba 
Mit jelent neked, amikor olyan emberek 
indulnak az Égbe, akik hozzád közel álltak? 
Mindenekelőtt megpróbálom azt érezni, 
amit ők érezhetnek: tehát megpróbálok 
„eggyé válni” velük, hogy köztem és köztük 
ott lehessen Jézus. És meg vagyok győződve 
róla, hogy ha így teszek, azzal a legnagyobb 
enyhülést szerzem meg nekik. Ezek a 
pillanatok jó alkalmat teremtenek arra, hogy 
felkészüljek az én órámra. Amikor M. 
haldoklott (egyedül voltam mellette), egész 
bensőmmel átéltem, mit is jelent a halál a maga 
kegyetlen valóságában. Ez a benyomás napokig 
bennem élt, s a halál valami rettenetes 
dolognak tűnt. 
Húsvétkor aztán megértettem, hogy ez a 
„rettenetes” valami is az elhagyott Jézus egyik 
arca (hisz mi lehet borzalmasabb annál, amit Ő 
élt át?), és hogy átölelve Őt, a Feltámadott 
költözik a szívembe. És újból megtaláltam a 
fényt, és a békét. 
Próbálok tehát velük élni, és felkészülni az én 
órámra. Ha valaki, aki közel áll hozzám, 
átmegy az Örök Életbe, mindig gazdagít is: 
amikor L. meghalt, azt kívántam, hogy 
követhessem őt, amikor M. ment át az Égbe, 
óriási örömmel döbbentem rá, hogy igen, a 
halált el lehet fogadni, mert benne valóban ott 
élt a Feltámadott. Ő azt mondta, hogy nagyon 
boldog, hogy indulhat. 
Próbálok tehát adni nekik valamit, de sokkal 
többet kapok tőlük. 
      Keresztény élet 2005.húsvét, Chiara Lubich 

 

Vas István: A rostiront letettem 
Feltámadás szele mindig újra 
Fúj a földön – fújj hát rajtam át, 
Pusztaságom odvaiba fújva 
Oszlasd szét a kétely zavarát, 
S új Kezdet lesz, ami már kiszáradt: 
Hajtasd ki megint a pálmafákat! 
Te, aki nem űzted el Tamást sem, 
Bár boldog az, aki hisz, ha nem is lát, 
Ugye megadod, hogy újra lássam 
Szép arcod hitető sugarát? 
Virraszt velem a türelem, 
S könyörög a kétely és a hűség: 
Támadj fel már bennem, örök Húsvét! 


