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A képmás                    2009. 02. 21 
 
Mi az értelme ennek a játéknak 
A bölcsőtől a koporsóig?!: 
Kevés örömmel, győzelmekkel vár Észak 
Dél, Kelet, Nyugat, s ha meghódítod:-tobzódik 
Az elme, a bírvágy elégedett…. 
S úgy érzed: 
Értelmesen  élted 
Le az életed… 
 
De a szív, s a Lélek 
Melyek Benned élnek 
-Nyugtalanul, vagy elnyomva- 
Ateistán 
Vagy naponta elvíve Téged a templomba; 
-Más utakon járnak…. 
S halk szavukkal kiabálnak!!! 
S—Te is tán’: 
Hallod néha Őket 
A belédrejtett le- s -felmenőket: 
Az örökkévaló ujjlenyomatát: magadban 
Mely volt, s lesz- melyet mindenki érez: 
Hogy tested ne hiába porladjon az avarban; 
Tudj válaszolni, ha valaki kérdez! 



 
 
Esti ima                             2009. 02. 24. 
 
„Az Ő akarata- a mi békénk” 
                                   /Dante/ 
 
Tenyeredbe rejteném magam 
Hogy elringass minden este 
Imám oly nehézkes, bizonytalan 
Mi volt aznap:- oly nehezen teszem le! 
Eléd, s tán’ .félve: kevés 
Az eredmény,-- sok: a semmittevés 
 
Több amit rám bíztál 
S rosszul sáfárkodom 
Amiért létrehívtál; 
Tékozlom : majd minden napom… 
 
A mai napon mit tettem érted? 
Jogosan- esti ima kapcsán: -kérded 
Majd: Holnap!-. jobb gyermeked leszek…! 
Csak ringass, s hadd érezzem kezed! 
-Szerető kezedet 
hadd érezzem vánkosom alatt 
Majd: Holnap!-jobb leszek; 
Mára csak az ígéret maradt: 
S a fohász 
Hogy velem légy az éjszakában 
S ne hagyj el 
Holnap, majd követni foglak : bátran ! 
 



 
Hamvazószerdán                         02 25. 
 
Átsiklik az értelmem felett: 
Hogy porrá lesz, ki porból vétetett 
Nem gondolok rá 
Napjaim ajándék-perceiben; 
Elnyomom tudatom alá; 
A magasba vágyom 
-Persze itt lenn- 
S mégis a földet látom. 
Bús tekintetemmel  
Azt pásztázom. 
Mely rögje kit rejt?: Ősömet 
Alávalókat, avagy hősöket 
Hisz itt vagyunk mindnyájan 
Porból s porba…- Óh de hányan! 
S a lelkek kavalkádja 
Mind Istent dicsőíti, s imádja 
 
 
 
Hamvazó csütörtök- hamvazó péntek                     2009.o2.26. 
 
Hamvazó csütörtök 
Hamvazó péntek 
Más napon nincs eszünkben 
Sem a Por, sem a Lélek: 
Elvagyunk…: 
Mint tejben a tök 
S oly erősek vagyunk a hitünkben!!!!… 
 
Csak ne kelljen 
Gondolni a :PORRA! 
Az elmúlható, s múlandó valóra 
Mit a tiszavirág. 
Szárnyra keljen 
Arasznyi életünk 
S hogy ne kelljen féltenünk! 
 
A halandóságunkra 
Nem gondolunk 
Eszünk, szaporodunk 
Jól megvagyunk…; 
Bár néha zavarnak 
Holmi Hamvazószerdák…! 
Tovább lendülünk 
Mint a rák 
Mely nagy követ lát… 
 



Ne szembesítsen minket 
Senki. A Halállal 
Hisz: számot kéne vetnünk 
A Tegnappal, s a Má-val, 
Tudatosan élve 
Nemcsak bele a Lét-be 
Emberré válni 
Az embertelenségben! 
 
 
 
Húsvétra  a Görög Katolikus újságnak              2009.03 02. 
 
            Ott az udvaron 
 
Hány meg hány tettem után 
Szólalt meg a kakas 
Nem is csak háromszor tán’; 
Ezrekben számolt hasas 
Bankókért.-.- 
Pillanatnyi ítélő hangokért… 
Vagy jövő-féltés miatt 
Megtagadtam a fiad… 
 
S mikor hátrafordulva 
Rám nézett 
Éreztem bűnöm; hogy nincs végzet 
Csak az ördög győzött:-Gyula 
Újra! 
Neki engedtél, nem hallgattál Rám 
Az IgazHit tiszta tetteket kíván: 
Hisz gyümölcséről ismerszik meg a fa… 
S itt vagyok most is újra, s újra megtagadva…! 
Te is, nemcsak háromszor… 
Ne szabadkozz, nem mondd:, 
Hogy: -„ hát olykor”- 
Tudom: kereszted a gond… 
De vedd fel, s élj vele 
Hogy ne jöjjön:- NE ! 
A sötétség éjjele… 



 
Nagyböjtben                   2009. 03.02. 
 
Ahogy  rálehelek 
Egy téli ablaküvegre: 
Alig ismerem fel 
Vonásaim benne- 
-Istennél is így lehetek 
A maga képmására, szeretettel> 
Teremtett, s elfedem magamat- 
-Büneimmel,- mert az akarat: szabad 
S azok takarják bennem 
A Jézusi arcot; 
Minden helytelen tettem 
S a meg nem harcolt harcok… 
 
Megismer-e még?- 
Vagy túl vastag a pára, a mocsok; 
Mely elfedi arcom 
Ami nem is olyan rég’ 
Dícsér, vagy locsog 
S osztozik a sarcon 
Mely idelenn jár… 
 
Örök Élet, vagy Halál; 
-Választanom kell: minden percben 
De tisztul a kép a böjti időben 
Bízz Istenem! Hihetsz bennem! 
Segíts  Általad, Érted, Neked lennem! 
Hadd forduljak jó irányba 
E tisztító szelekben! 
 
 
 Az almától a keresztútig                 03.02. 
 
A megharapott almában: 
Tudás- vagy Halál 
A bűnök trágya-halmában: 
A jó melegben 
Nyugalmat talál 
A süvöltő hidegben 
Féreg-létünk gyáva vágya! 
Hisz bűnre hajló természetünk 
A sátán teszt-próbája 
Választanunk kell: nekünk; 
Ganajtúrók- 
-Vagy fagyott angyalok legyünk 
S a porban arcra hullva 
Jézus tudta---, Mindezt  tudta! 
 



- Veronika kendője                      2009.03.06. 
 
Valahol magamban 
Veronika kendőjét rejtem 
Szakadatlan 
Keresem, hogy hová is tettem 
 
Hogy lássam rajta vonásaidat 
Merre volt a tövis, a vér-patak 
S ha nézek: Téged lássalak: 
Ne takarja el tőlem e rőt salak: 
A Világ kiégett szíveinek halmaza… 
Hadd kívánkodjam még haza; 
Hozzád Uram- ugyan hogyan hasonuljak 
Engedd, hogy néha leboruljak; 
S érinthessem ruhád szegletét… 
 
Tán’ megszűnik szívemből a vér folyása 
Tán’ nem én leszek kezed rossza alkotása 
Tán’ megmutathatom néha másnak: 
Kik zászlót keresnek, s nem találnak; 
Arcod képét a kendőn, s bennem 
Kérlek segíts ebben: 
Jó emberré lennem! 
 
 
Van egy receptem….                                2009.03.07. 
 
Van egy receptem a boldogsághoz 
Az evangélium, odaadva a MÁ-hoz 
Biztosítja a Holnapi örömöt! 
Az Úr nélküli, bukott körök 
Rohanó életünkben 
Nyugtot nem adnak…: 
Mert mindent féltenünk kell 
A Sötét erői elragadnak 
Ha tetteink nem szolgálnak annak 
Ki gyengéd szeretettel  
A Létbe hívott 
Ha fülünk az ő hangjára nem nyitott 
S ha nem hagyjuk, hogy lelkünk 
Rezonáljon Vele 
S egyengesse utunk, s tettünk 
Ha nem hagyjuk, hogy hasson ránk 
Az evangélium ereje 
Úgy- a Mi hibánk 
Ha belesüppedünk a boldogtalanságba 
Deklarálva 
Hogy életünk 
Értéktelen,, s nem drága 



Nekünk… 
Keressük az Igét: 
S lesz mit védenünk: 
A Boldogság Hitét! 
 
 
A nagyböjti szelek                        03 8   
 
Huzat van 
A templomban 
Belül 
Fúj a szentlélek szele 
Mindent, s mindenkit 
Kiseper onnan 
Ki szembeszáll vele 
Csak egy számít: a HIT 
Mely a szívekben ül 
S jóra irányítja a kezeket 
Mindegy már a felekezet 
Ha Krisztus igéje 
Tanítója, és nem réme; 
Ki ellenünk nincs: az velünk; 
Szeretet a fegyverünk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursillós beszédem                            2009.03.08. 
Akárhányszor nekifogok                       Megírom hát a beszédet 
Mindig vers lesz belőle;                        Mert mint Nessus vére-megéget 
Rágom a tollam, ahogy lenni szokott    S dolgomat: elvállalom 
S csak nem jutok előre!                         Nem akadályos sem a félelem 
                                                              Sem a fájdalom 
Példa a Világnak,                                  Hisz Istenemé az életem! 
Krisztus úttörője lenni 
S a halmok síkká válnak 
Hogy: ne legyen akadály:-ezernyi 
 
Az evangélium a szívekbe jusson 
Kitéphetetlenül megfoganjon 
Hogy ne az Úr- tól, hanem vele fusson 
Hisz Ő indított el a rajton 
Mindenkit, csak sokan elfeledték 
Meg azt is, hogy akkor is, most is 
Szeret még 
 



Tanítója legyek; 
-Bár nem tanultam- 
Hogy fényét a hegyek 
Ne takarják: elé-nyomultan,- 
Gyönge lámpásom az Ő lángjából 
Gyújtson más mécseket 
S köszönhetem hálából 
Hogy engem választott e szerepre- lehet 
 
Bújnék, mint Jónás 
A cethal hasába 
S az indát elrágja más; 
Fejem izzik, lényem kába 
 
Nem kerülhetem el 
Azt hiszem 
Hiába futok el 
Sietős léptekkel 
S áltatom magam: még nem kell; 
Velem izen 
Az Úr 
Ajkaim parazsak 
Hiába hűtöm: 
Küld: fullánkos darazsat: 
Mely nyelvembe szúr 
Kivetem: nem tűröm 
A szavakat: 
Nem enyémek 
Csak kaptam, 
Megtartanom nem szabad 
Mint a súly, nehezednek rajtam 
 
 
 
 
 Húsvéti szelek            2009.03.28. 
 
Messzire kell annak menni 
Ki próféta akar lenni; 
Nem szerettek Betlehemben 
Kicsúfoltak Názáretben, 
Jeruzsálem megfeszített 
Pedig 
Érte adtad épp a Hited 
 
Akik pedig bíztak Benned 
Keresztedhez el sem mentek 
Anyád, s János- voltak csak ott; 
Otthagytak a nép, s a papok 
 



Azóta sem kellesz  másnak; 
Csak pár lelkes tanítványnak 
Tudnak Rólad, de elvetnek 
Azok is tán:--kik.”szeretnek” ! 
 
Könnyebb a parancsok nélkül 
A bűnre új Babilon épül 
Oly régóta már 
A PÉNZ a szent 
Kit érdekel 
Mit az Evangélum megizent?! 
 
Jön a húsvét 
Nem tudják-azt hova tegyék; 
Dolgozni nem kell, pihen a lét 
Mindenki tojást, és sonkát egyék! 
-De hogy miért az ünnep 
Lassan elfeledi a nép 
Te tudd, hogy miért üld meg! 
 
 
 
Keresztút                 2009.04.03 
 
Mennyire más 
        Mindenki keresztútja 
Más stációkkal, 
        Másképp tudja 
Végigjárni, más kereszttel; 
De a szenvedés: nem ereszt el 
Ha becsülettel visszük terhünk: 
Példaképpé kell majd lennünk; 
Bukunk, kelünk… 
De Jézus velünk! 
 
Ha hull a vérünk 
        S nagy a bánat 
Enyhülésért 
        Szólunk Veronikának 
Vagy más, részvéttel aki segít; 
Letörölve a Lét véres könnyeit 
-Vagy átveszi :Simon 
-Éreztem néha útjaimon- 
 
De nekünk kell végigmenni Rajta 
Segít az Úr átölelő karja 
Hite az Emberben, megváló szent vére- 
De a sok fájdalomnak 
            Megváltás a bére ! 
 



Pünkösdkor                 2009.04.05. 
 
Szentlélek! Áradj szét 
-Mireánk, mert vár a nép; 
Mindenki külön lángnyelveket 
Mely jelzi: 
Isten veled, és hogy :szeret! 
 
Saját nyelvén hallani 
A tanításodat 
De jó lenne,: van ami  
Az Úrhoz csalogat 
Békére, örömre 
S bocsánatra sarkall 
Így még jobban vigyázna ránk 
Odafönn egy angyal… 
 
A lángnyelvek szívünket hevítve szállnának: 
Igazi új meleget adván ,a Holnapnak s a Mának 
Kiolvadnának a jégbe fagyott szívek 
S ki megtalálta féltvén őrizné a Hitet: 
 
A Jóban, Istenben, és a Szeretetben 
Tudnák, hogy megtenni nem is oly lehetetlen 
Ha a szentlélek tüze így kapna lángra 
A mennyország leszállna e derűs Világra! 
 
 
Pünkösd előtt                  2009. 04.06. 
 
Az apostolok 
Bezárkóztak, féltek 
Nem gondolták: 
Hogy hirdetni mennének 
A feltámadott Jézust: 
Nem tudták még a jusst: 
Mely Őket illeti; 
Krisztust fogják hirdetni 
Úton- útfelen 
-Hogy velük lesz a Kegyelem…. 
 
Nem jött el a Lélek; 
Ajkukon még ének 
Nem fakadt 
S az ajtó—zárva maradt… 
 
 
 
 
 



Pünkösdi kérdés                  2009.04.06.            
 
 
Néztél-e már a fejed fölé? 
Látod-e a lángot? 
A szentlélek tüze ott lebeg 
Legföljebb Te nem látod! 
 
Vagy nem akarsz tudni róla: 
-Hogy a Világ megváltója 
Téged is kitüntetett. 
Küldött Neked-: egy lángnyelvet! 
 
Mely ott van fölötted 
És lobog 
Akarod – vagy nem akarod; 
És világít körötted 
Mutatva az utat:Neked, s Másnak: 
Kicsiny lámpása e sötét világnak! 
 
 
Pünkösdről               2009.04.17 
 
A szentlélek, mely kiáradt 
Szélzúgás közepette 
Az apostolokat 
Oly bátorrá tette, 
Hogy azután elbírták a vértanú-sorsukat… 
Szívükben a bú, s a bánat 
Harcos, hirdető erénnyé nőtt 
(kik gyávák voltak pünkösd előtt) 
 
Nyelveken szóltak 
Békét hirdettek 
Jézusról, s a szeretetről 
Tanúságot tettek 
Nem féltek, hogy mit hoz a holnap 
Nem törődtek azzal 
Hogy mások mit gondolnak erről 
Örömhírt mondtak 
Megdicsőült daccal 
És boldogok voltak… 
 
Életük értelmet nyert 
Bár számtalan pert 
Elvesztettek 
A Hit megmaradt 
S Ők Most általunk szeretnek! 
 
 



Békesség Nektek!                 2009.04.17. 
 
                    /Hubának a  prédikációja alapján/ 
 
Majdnem visszament halászni Péter 
Pedig nem is oly sok idő telt el ugyan még el 
A kenyértörés óta 
Épp csak most múlt el a gyötrelmes óra 
-Hogy az Úr kiszenvedett…. 
Volt ami volt,… s minden odalett ! 
 
Szomorkodtak, tanakodtak 
Nem tudták, mit hoz majd a holnap 
Féltek akkor(is) előljáróiktól-nagyon 
Szívüket üresnek érezték 
Nem tudták,hogy kincs rejlik bennük;vagyon 
Hogy Volt hitük, és Lesz még! 
 
Nem kopogott, de ott állt előttük 
Tamás szerint csak jó trükk 
Sokan mennyire hasonlítanak Tamáshoz- 
S a hit hiánya hányszor csak halált hoz! 
 
De ott volt, s adta a Lelket 
Mindenkinek, ki várta, s akinek kellett 
Hogy várjuk!- Sokan tegnap is, ma is… 
(Mutassa az igaz utat, mert oly sok a hamis!) 
 
 
 
Ahogy küldtél                   2009.04.27. 
 
 
                Schindler Mátyás  2009.04.26.-i prédikációja alapján 
 
Szentté kell válnom: 
    Nem elég, hogy bánom 
Az utat, melyen 
    Nem Hozzád igyekeztem; 
Hisz Krisztus 
    Értem halt meg a kereszten! 
 
Békességre vágyom 
    Nyugodt boldogságra 
Bárhová is nézek; 
    Csak a keresztfára 
Vethetem tekintetem… 
Reményt, erőt ad hitem 
S az enyémet—viszem! 
 



Ősbűnös, rebellis szellemem 
A láncok ellen lázad, 
Nehéz, de szentté kell lennem 
Ezt várja el e század 
De nehéz az alázat! 
Az Úr iránt, az Ige mentén; 
Kemények a parancsok 
A szűk ösvényen menvén 
-S a széles út hívogat…- 
Álságos örömöt- sokat 
Ígér a Világ, és marad sok 
Kétely bennünk…. 
Mindig a jó úton mentünk? 
 
De a cél adott: 
Szentté kell válnunk! 
-Aki gyermekévé fogadott 
Jobban tudta nálunk; 
Hogy igazán mi kell nekünk! 
S ki ellenünk, ha Ő velünk?! 
 
                             Dr Szluha Gyula 
 
 
 
Az igazság                  2009.máj .17. 
 
Csalódik, ki az emberekbe veti bizalmát 
Kinek szívét nem az Úr bizalma járja át: 
Sokszor, és súlyosan 
Mert az igaz szeretetnek súlya van 
-És nem ára- 
Így sokszor a megértésre vágyva 
Eladjuk magunkat egy jó szóért 
S nem halljuk Istent, ki szót kért 
De sokaknál nem kapott… 
A Mai Élet 
Gyorsan akarja a Szépet 
Keveset vetett – de aratott 
-És arat-; 
Olyannyit és úgy 
Hogy ki tudja mi marad?… 
-Te kisember csak aludj:…. 
Elhallgattatják Istent 
S a feltörő fájdalmat 
Küzdünk, szenvedünk itt lent; 
Magunk köré húzva új és új várfalat: 
Melyen belülre beengedünk néha 
Nagy félelem között—valakit 
Szeretetet, segítséget remélve, léha 



Vagy gyötrelmes lélekkel:--s a vak hit 
Beh sokszor megbosszulja magát! 
Nincs paraklétosz -: igaz barát 
S attól várjuk a megváltást: 
Kitől nem lehet 
Mindig mást keresünk,Mást 
-Pedig csak Istennél van a jó felelet 
Az összes kérdésünkre: 
-Hogy miért jöttünk le 
S hogy mi a feladatunk 
Őt nem kérdezzük; 
-Azt hisszük: magunk tovább jutunk 
S mindig visszatérünk a kezdőponthoz 
Létünk, életünk: Rosszat, vagy Jót hoz?! 
 
 
 
Uram!              2009.05.07. 
 
 
Hozz új üdvöt 
Megtört szívünkbe 
S ne adj tükröt 
Fáradt kezünkbe 
 
Esendő létünket 
Erőddel támogasd 
Csorgó, bús vérünket 
Szíveddel felitasd 
 
Ne hagyd, hogy rossz utakon 
Eltörjön a lábunk 
Hogy fertőzött kutakon 
Mit nem szabad:-szlopáljunk 
 
Tiszta fényre vágyjunk 
És a mesterséges égitestek 
Ne vonzzák el a megteremtett testet; 
Meleg sugarad legyen :pihentető ágyunk 
 
Saját szennyünkbe ne fúljunk 
Másokat ne bántsunk, ne fúrjunk 
S a kinyújtatott, segítő baráti kezek 
Összekapcsolódhassanak 
S érezze mindenki: 
Az Úr általunk szeret! 
 
 
 
 



A példakép                      2009. Máj.25. 
     /    Sch. M.-nak elsőáldozási prédikációja  miatt/ 
 
Életemben ki a példaképem? 
Kit követek, ha minta kell éppen? 
Van ezer bálvány, mit a Világ nyújt nekem 
De sajnos válogatós a természetem…! 
 
Hogy megbuktak 
Kikre fel kellett néznünk! 
S még hány kört futhat 
A sportoló, kit oly soká becéztünk 
Az Okosok, a Zsenik: hányszor tévednek 
S mint mintaképek; szemétkosárba tétetnek 
 
Irigyelt emberek; 
Kik bűzlenek a pénz szagától 
Oly utakat követnek 
Mely az Igazságtól távol 
Esik, és még messzebbre vezet 
-Példaképeim nem ezek- 
 
Igazat, helyeset, valódit, jót 
Egy könyvben találok csak útravalót 
S egy töviskoronás fejre mindig felnézhetek 
Tanácsai, szavai a jó segítő kezek 
-Ha az Övét átszögelték is…- 
Egy út van csak, mely nem hamis: 
A Szeretet Útja 
Ki nem veszi észre:- 
A szemét becsukja! 
 
 
 
Majd                              2009. 05. 29. 
 
              „ Az igazság sorsa fölött 
                 Maga Isten virraszt” 
                                  (Pilinszky J.)     
 
Ha nagy a setétség – idelenn. 
Adj a fáklyásnak lángot; 
Akár közted van, akár idegen: 
Hadd mutassa meg a Világot! 
 
Emelje magasba a Fényt; 
Hogy elhúzódjanak az árnyak, 
Hadd adjon még reményt 
Azoknak, kik már alig-alig várnak 
 



Hadd keljen lelkünkben virradat; 
Örömünk :Urunk százszorozódjon Benned 
Nem kell minden igaz fiadat 
-Három napra- : eltemetned 
 
Lesz még fehér, ami fehér 
Igaz, ami Igaz, s a hazug: elbukik 
S a mennyország elér 
Minden szívet; 
  És lobog majd a Hit! 
 
 
 
Uram, nehéz                    2009. 06. 10. 
 
Nem bírom el, Uram 
Védelmed, 
-Mint Dávid: Saul harci mezét- 
Terved szerint tán;így gyógyultan 
Nem engedem el teremtőm kezét… 
Sajnos, szomorú lelkem 
Csak panaszt dédelget. 
A fájdalom dalnokává lettem! 
S a Hit üzenetét 
Képtelen vagyok vidáman dalolni 
-Pedig úgy lenne helyes; nem holmi 
Bús jajjal verni fel a csendet 
Kacagva kéne hirdetni a Lelket!; 
Mely örömet ad mindnyájunknak 
S lassan már mind rámuntak 
-Kik régóta hallgatnak; 
Szomorú dalok, szomorú szavak… 
Nem ezt várják tőlem; 
- Elég volt belőlem!- 
 
 

Ahogy látom              2006. 06. 14                
 
Krisztus volt 
      Az első forradalmár 
Körülötte akkor is mind: 
      Kufár, kalmár; 
Szolgalelkű népek voltak 
      Úgy is éltek, mint a holtak ! 
Ő hirdette meg 
      A szeretet forradalmát 
Kikapva Éva kezéből az almát- 
     -Visszaakasztva azt a fára: 
Imígyen tekintek az Isten fiára… 



Binszki- Gál  Keresztelő     2009. 06. 14.-én 
 
Mily szerencsés az a gyermek 
Kit Isten gyermekévé fogad; 
Az ősbűntől tisztult lelkek 
Öröme : boldog áradat 
 
Mely a keresztelőn megérinti 
A jelenlévő híveket : 
Ahogy a  szent víz  fehéríti 
Az őssel szeplős lelkeket 
 
De jó tudni, hogy átkarolta 
Kisdedünket a JóIsten: 
Akármilyen vágyak foglya 
Nem lehet,kitartván a jó hitben 
Megsegíti, pártfogolja; 
Hisz Övé is, nemcsak mienk; 
Megjelölte szent jelével, 
-Odaátról neki izent; 
Ő az angyaloknak seregével 
Ünnepli e boldogságot 
Óh Te gyermek: legyél áldott! 
Életedben tedd: amit vár 
A jó Atyád Tetőled 
Léted: öröm, s sziporkái 
Megszépítik e földet 
 
 
 
Szent Antal, a ferences barát                           2009. Jun 17 
            / Sch.. Mátyásnak/ 
 
Egy életet leélni 
Tisztaságban, szegénységben 
S engedelmességben 
S: remélni 
Hogy boldogok leszünk: 
-Mint Szent Antal az Égben 
De jó lehet; 
Kinek a szamár is térdet, s fejet 
Hajtott; 
Az oktalan állat esze nem szalajtott 
-Csak a Miénk, mert nem követjük! 
Esztelen elvekért 
Magunkat lövetjük- 
Kergetjük a Mammont, a ledért 
S nem halljuk meg a jó tanácsokat; 
Feleslegesen futunk, de sokat 
S lelkünk tiszta liliomát 



A bűn vérvörös tövisei járják át 
Sokszor be nem gyógyuló sebekkel 
Megalkuszunk 
Mint ügyvéd a perekkel; 
Megvagyunk 
S nem keressük az igaz utat 
Mit szent Antal ujja mutat! 
 
 
 
 Nem a por….                    209. 06 23. 
 
Nem a por marad belőlem 
Hanem a fény, melyet tőlem 
Kapott környezetem… 
- Melyet nem én gyújtottam 
- Csak vezettem: 
Átjátszó állomás voltam 
Mit rám bíztak – sáfárkodtam 
Bevallom: lehetett volna jobban… 
Félek is az elszámoltatástól ! 
S nem mondhatom majd : 
-Másképp!- Máshol!- 
Ezért jól kell tennem dolgomat 
Mert az élet robog, mint a gyorsvonat 
S a váltókat is nekem kell állítanom! 
A Jó Irányba : hajt 
A lelkiismeret 
S—vágyaimon 
Módosítani kell:- amíg lehet; 
Igazítanom kell a mércét 
Míg az Idő Vasfoga nem tép szét 
S hallgathatom a búcsúzó beszédet…: 
 Csak szépet akarok a sírom fölött, szépet! 
De ezért most kell megtennem mindent 
Akár fönt leszek,-- akár itt lent- 
Vagy még lejjebb, ha méltatlan volt létem… 
Óh Uram. Add, hogy éltemet 
                                Neked éljem! 
 
 
A küszöbtől- az utakig               2009. O6. 23. 
 
Ha a küszöbben lakoznak 
A rossz szellemek 
- Akkor a szobában: 
Csak a jókra lelhetek! 
Ha keresztet találok 
Valahol a falon 
Jó kedvemet az Úrnak: 



Felajánlhatom 
Ha szép, s egymást szerető 
Emberek vesznek körül 
Feloldódom, s szívem 
Igencsak örül 
A békességnek, harmóniának: 
Így nyugalommal kezdünk neki 
A MÁ- nak 
S derűvel nézünk a Holnap 
Elébe 
A szeretetért munkát, áldozatot 
Cserélve; 
Felajánljuk szívünk : egymásnak 
S az Úrnak 
Biztos útjaink akkor 
Jó irányba futnak ! 
 
 
 
Mit mikor Kire                2009. Június 26. 
 
Mennyire bízzuk sorsunkat 
Istenre, s mennyire magunkat: 
Örök kérdése a létnek; 
Sokaknak úgy mutat 
Utat 
Teremtője 
Hogy ne menjen veszendőbe 
A gondoskodás, s a neki adott jellem 
Bár lehet, hogy lázadozott 
Egész életében a kapott 
Tálentumok ellen 
S nem látja az áldozatot 
Mit környezete Érte hozott… 
 
Nehéz Hűnek, Jónak maradni 
A szabadság, s a szabadosság talmi 
Erénynek pókhálóján függ még 
S az élet szele erős, 
Ha fenyeget a szükség 
S ha a környezet sem erényes 
Bizony a becsület kényes 
Jószág 
Noha Istenünk csak jót ád 
Sokszor fordítjuk azt rosszra: 
Nyelvünk sarat vet 
S nem ügyelünk a Gonoszra 
Melynek csellel eszközévé válunk… 
Csalóka ez a mai világunk! 
S a tudatos csalók: 



Felhasználnak minket 
Noha vérünk adnánk a jóért. 
Ereinket 
Lassan elmetélik, 
Vagy vámpírként szívják 
Hogy adjunk az új nemzedéknek 
Tisztaságot  így át ?! 
 
 
 
Útjelző  utadra                  2009. 07. 03. 
 
 
Nem tudjuk megölni az Istent 
Csak magunkban a lelket: itt bent 
S lélektelen gépekként zakatolva 
Megrendezzük, ami igazán az ember pokla : 
A Hit nélküli létet 
Mely nem biztat,  s nem éltet : 
Csak önmagad felé irányít 
- Vagy  fogyasztásra hív, és ámít 
És álságos boldogságba ringat 
S míg órád ketyeg: kitt- katt…. 
Időlegesen: lehet: jól érzed magad 
Használnak, s használsz másokat; 
Veszel, s megvesznek, 
De boldogságod így nem lesz meg 
Csak telnek a hétköznapokba fúlt ünnepek 
És szíved a halál gondolatára megremeg: 
Mert érzed, hogy többre hivattál…. 
De eddig  másoknak, s Teremtődnek 
Mit adtál 
- Mit ne kaptál volna?! 
Hisz a megajándékozott dolga 
A tovább- adás ; 
És nem más 
És nem a birtoklás 
Mert a szívedben gyomok nőnek 
Ha csak begyűjtesz, s nem osztasz  
Bizony tiszta volt lelked, tiszta volt az ! 
S minden nap nekünk kell kimosnunk: 
Ebben áll az ember- mivoltunk 
Jó cselekedetekkel, szeretettel 
Hidd el: környezetednek ez kell- 
- Ami Neked-! 
Szeresd az embereket! 
 
 
 
 



Nagyboldogasszony napján           2009.08 15. 
 
 Oltalmad alá futnak-e 
A Magyarok Szűzanya ? 
Máriás imák jutnak-e 
Eszébe e népnek; mert valaha 
Jutottak! 
És templomba futottak 
Ha keserveik hajtották Őket 
Tisztelték az anyaságot,a Nőket 
A Hitet, a Reményt, a Bizalmat 
De még most is 
    A”fortélyos félelem” igazgat 
Csak sokkal szervezettebben! 
Mint a huszadik századelőn; 
    Akkor szeptemberben 
Ma már nem kel fel a nép, csak morog 
S azt is, :csak ha a hasa korog, 
Szétzilált, s lusta lázadni is 
Bár minden , amihez nyúl, ; hamis 
Az igazi értékeket, s égi anyánkat 
Nem tiszteli már 
/Lehet, hogy sajátját sem/,s az apákat 
Nem is ismerik:—s így hiába vár 
Kegyelemre az egyén, 
Rothad a társadalom 
A Lét: lényegtelen; csak a vagyon! 
S egymás hátán- hegyén 
Tiporja halálra egymást: 
Bűzlő halmot alkot; 
Lihegő, fuldokló, mocskos dombot 
Ki fordít most Máriára gondot ?! 
 
 
Oltár                                  2009.08.17. 
 
         / Sch. Mátyásnak/ 
 
Üljük körül az asztalt, 
Az Úr asztalát 
Legyünk újra együtt 
Mint régen egy nagy család 
 
Mely összejött a nagy asztal körül 
Ahol béke van,; s ez olyan jó, 
Biztonságot ad, megnyugtató: 
Hol egymás örömében 
Oldódnak a bánatok: 
Ily boldog család körében 
Hol  kell, hogy jobbá váljatok! 



 
Mert nemesül a szív, s kinyílik 
És őszinteségben fakad az igaz szó 
Mélyül a szeretet, s a hit;- irígyli 
Is, ki erre nem kapható… 
 
Áradjon a szeretet köztünk 
Mint a nagy, családi asztal mellett 
S ide, kinek a nyomában jöttünk 
Vezessen Jézus, kinek a szívünk kellett; 
Melyért erőt ad, béketűrést, bátorságot 
Hogy szebbé tehessük az elárvult Világot! 
 
 
 
 
 
Az önzés               2009.08.27. 
 
Az ÖNZÉS- a bűn igazán; 
Erről szól a tízparancsolat 
Minden egyes pontja, 
Ezt bár én vitatnám 
De nem lehet:  
- Pedáns volt a szeretet-: 
Volt gondja 
Ránk, ki összeállította 
E tanításokat : 
 
 
Melyek rámutatnak önzésünk 
Minden fajtájára 
S tanítanak: miként jó nékünk, 
 S hogy Éva almájába 
Ne törjön bele az összes Ádám foga 
S földünk igazán otthona 
Legyen az Embernek, 
Ki nem öntelt 
S megmutatják: milyen a lélek, 
Mely megvert 
Önmaga önző vágyaival 
S a lemondásokra  
Képtelenné tévő átkaival 
Mely Káintól gázol 
Vérben a huszonegyedik századig 
-Csak tíz parancsolat az önzéssel szemben, 
De lehet kilencvenkilenc is, s a századik, 
Hogy: -Sohase Légy Önző- 
Mert mérget termelsz. 
Önmagadnak, s a körülvevőknek; 



Hiszed, hogy szeretsz,: 
- Pedig csak:- Önmagad:- igazán 
És ahogy fennakadsz mások igazán 
Gyötörtté és gyötrővé válsz. 
Ne légy önző, és megszűnik a gyász! 
 
 
A harangod                    2009 09,ol 
 
 
Hadd legyek harangod Uram: 
Zengjenek bennem a szavak 
Mit a Szentlélek a nyelvemre ad 
Hogy az általad kijelölt futam 
A kedvedre teljen 
Kérlek : bátoríts ebben 
 
Add, hogy segíthessek 
Megóvó, vígasztaló szárnyaid alá 
Terelni azt, ki nem hagyná 
Megrontani magát; 
Hogy elfeledjék a mammon szavát; 
Add, hogy az lehessek 
Amire hívtál engem:  
Engedd  meg : 
         Harangoddá lennem! 
 
 
A mindenek útján             2009. 09. 10. 
                   /ima/ 
 
Ha én a mindenek útjára lépek 
Mit hagyok itt; 
Mit mondanak az enyémek: 
Megtartott-e a hit? 
A jó úton, s a küldetésem 
Vállaltam-e : azt hogy fényben 
Tartottam a rámbízottakat 
Teljesítve lett-e a feladat: 
Hogy a gondviselő fénye 
Melegítse Őket 
A nyomorban, s a lelki bajban szenvedőket 
Hogy lehessen még reménye 
Annak is, ki nem találja 
Érezhesse, hogy az Úr keze 
Nyúl utána 
S  ha félve is, remegve 
Megfoghassa azt 
S ha mást nem is, de vigaszt 
Találhasson a bajok közepette 



 
Fényed Uram sugározzon egyre 
És egyre- másra 
Terítsd Uram szereteted 
E kihűlő Világra 
S add, hogy sok kallódó gyermeked 
Megtalálja útját Hozzád ; 
Akkor nem veszek kárba 
És vár a mennyország… 
 
 
 
Oltárt építek                   2009. O8. 31 
 
Oltárt építek Uram 
Hol sokan lehetnek Veled 
Hisz nélküled semmi az utam 
S rádöbbennek erre- lehet 
Ők is, kik láthatják 
Hisz emlékeztetnek a keresztfák 
 
Oltárt építek Uram 
Hogy igazságaid fénye 
Messze világítson 
Korunk sötétjébe 
 
Oltárt építek Uram 
Hogy eszünkbe jusson a szeretet 
És javítsunk magunkon 
Amíg csak lehet 
 
Oltárt építek Uram 
Hogy Reád emlékezve 
Megbocsátva a bűnt ugyan 
De mindenki újra kezdje 
A Jó Utat 
És szemük ha kutat : 
Tekintetük Rád függesszék 
Szívük örüljön, azon ami Szép 
Ami Jó, s amit követni érdemes: 
Legyen  Szent Erzsébet a kegyes 
Útmutató most e fürdőben 
Mely a nevét viseli most, s a jövőben 
Talán Szent Erzsébet fürdő lesz: 
Mely a megtörteket istápolja; 
Testünket a fürdő : Ez 
Lelkünket az Oltár ápolja ! 
 
                      Dr Szluha Gyula Antal 
 



Az alázat                   2009. 09. 12 
 
            /Retkes Zsolt prédikációja alapján/ 
 
Az alázat a legnehezebb 
Az Isteni parancsok között. 
Csak az tudja megélni békében 
Kibe igazán a szeretet költözött 
 
Pedig a legfontosabb erény lenne 
És kimeríthetetlen tartalék 
A jó szív tiszta nyugalmához . 
Ha meg tudna hajlani a derék… 
 
A Boldogság nektárcseppjeit 
Csak Hozzá lehajolva ihatjuk mohón 
Ha szívünket  nem tölti ki a dölyf 
Tisztul a jellem ezen izzított kohón 
Az igaz hitnek nyújt házat 
A nemes öntudat, melyet ural az alázat ! 
 
 
 
A biblia                      2009.o9.13 
 
Kevesen olvassák az Igét : 
- Csak jelzőnek látják 
Pedig cselekvésre szólít : 
- Attól, ki mindent átlát 
És Jót akar, Nekünk, és Mindíg 
- Sose rosszra, csak jóra indít 
 
Mégis csak keveseknek hiányzik 
Bár sok polcról a könyv sarka kilátszik 
Mégis: por borítja a sárguló lapokat! 
Nem korszerű…. : Nem tanít sokat 
Nem életünk szemléletét tükrözi 
De igaza kinek van?-Nekünk,- vagy Neki ? 
 
Ki kérdőjelezi meg tanításait? 
Ki mondta is valaha, hogy helytelen a Hit?! 
Ki mondta, hogy erkölcstelen a tanítása? 
- Mégis kiment a divatból mára ! 
 
Pedig Az az erkölcs, és  :a Jó 
Akkor: a Ma Szelleme mihez fogható ?? 
Ki diktál ma, ha Azt elvetjük 
A helyes elveknek hol a helyük ?: 
-A polcon olvasatlanúl –: 
Avítt legendák között 



Hova sohasem nyúl 
Senki, csak ha könnyek között 
Elrontott valamit … 
Csak ha nincs már remény 
Csak akkor marad a hit ?! 
 
Ez a világ ilyen kemény 
Vagy csak megfertőzött jellemünk 
Pedig itt van : itt van velünk: 
Az Ige is, s Atyánk védő keze: 
    Csak szerető gyermekeként 
                  Símuljunk bele ! 
 
                        
 
A tűrni tudók                   Szept. 25 
 
Boldogok a tűrni tudók; 
A békességben járók; 
A szeretetért futók; 
A soha meg nem állók ! 
 
A szelíd türelmesek; 
Kik vigasztalni tudnak; 
Kiknek szíve nem remeg; 
Akiktől boldogsághoz jutnak 
A stresszben élők; 
És a békétlenek, s a henyélők; 
Kik ócsárolva lopják a napot, 
Melyet Nekik is szerető Istenük adott! 
 
Boldogok a tűrni tudók 
Mert bölcsességük átnyúl a pillanat felett 
Ők tudják: a feltett kérdésekre 
Nem mindig az azonnali válasz a felelet 
Boldog, ki tudja viselni 
Az Élet kínjait 
Nem lázad, nem acsarog 
S ehhez kell a :HIT ! 
 
 
 
 
Zúg a harang               2009.o9. 27. 
 
Zúg a harang: 
Misére hív; 
Hol tisztuljon a szív 
És múlik a harag 
 



Zúg a harang; 
Hív misére  
Lelked fájó terheit 
Ugyan: hol is tehetnéd le?! 
 
Zúg a harang; 
Várja gyermekeit 
Az Úr: örömlakomára, 
Kikben világol a hit 
 
Zúg a harang 
Jöhetnek a megtiportak; 
Kik ebben a bús világban 
Nem találnak szebbet- jobbat 
 
Zúg  a harang: 
Dicséri az Istent 
Az Ő tiszta, jó akaratát 
S figyelmeztet, hogy itt lent 
Parancsait ne hájuk át, 
Ne hajoljunk el szavától 
Bármi csábít, bármi gátol; 
Egyenesen járjunk 
Vele a jó úton, 
S tudjuk: van egy házunk: 
A templom, s hogy megújuljon 
Lelkünk : az Igében 
Térjünk be Oda- sokszor 
Ha lehet: mise idejében 
Vagy amikor csak gondol 
Rá az elárvult lélek 
Zúg a harang 
   Tán indulnak a népek…. 
 
 
 
 
Kaptam….         2009.o9. 27. 
 
 
Kaptam egy verset 
Az Istentől; leírom hát 
Nem gátolom meg 
Az Ő akaratát 
 
Diktál nekem 
Én lejegyzem; 
Jó a munkakapcsolat; 
Így együtt vagyunk igen sokat 
 



Nem hagy békén: 
Ha lusta vagyok; 
Ha nincs tollam 
Vagy beteltek a lapok 
Vagy fáradtságra hivatkozom… 
Számon kéri : mi van soron 
- S mi van a sorok között … 
Új remény, 
S hányan látják, hogy újra fény 
Gyúlt az éjszakába 
Mikor Krisztus megérkezett e világba 
A dolgomat kell tennem: 
Telnek a sorok 
Igaz öröm gyúl bennem 
Ha Neki dolgozok! 
 
 
 
 
Hitben         2009. 10.10. 
 
Hévízen ér az ősz: 
Ferdén esik a fény a fejemre 
Feladatomról még nem tettem le, 
Mint tarolt földön az öreg csősz: 
-Ezredévi üzenet;- 
Mit népemmel közölnöm kell- lehet… 
Rángasd, csak rángasd az istrángot 
Ugyan habzó szájjal rázhatod a zablát 
Úgyis fölötted hajtják a Világot 
A kétes Jövőbe; mit a szemed nem lát… 
 
Engem Hévízen ért az ősz 
Hajam deres, még nem ősz 
De hajlott a hátam 
És fájó a  lábam 
-Bottal, mankóval is megpróbáltam:- 
Ferdén esik a fény fejemre 
Vártam, vártam sokáig a Jelre: 
- Hogy majdcsak kapok- 
Az Úrtól ezredévi üzenetet 
Valami csekélykét- ha lehet, 
Mellyel küldene : 
Hogy a fagyoskodóknak  
A szívemmel fűtene 
S üzenné: 
Rángasd csak, rángasd a gyomot, 
Nekem hagyd a betakarítást; 
Majd Én aratok ! 
 



Mikulás               2009.lo. l3. 
 
 
Szent Miklós, kérlek : 
Ne hozz édességet, 
Inkább hozz a szívekbe 
Mindig békességet 
 
Ne ajándékosztó 
Ünnepünk legyél 
Elveidből tanuljunk: 
Ki szeret: az nem henyél 
És megosztja másokkal 
Örömét- bánatát 
Ajándékba adva 
A szeretet zálogát: 
 
Ami lehet ugyan édesség 
De lehet más is; 
Amíg szívünkben az érdesség 
Felsért, vagy kétszínű, mint a jáspis 
Addig ne a traktálással  
Törődjünk 
Gondoljuk át: hova megyünk 
 -S honnan jöttünk 
Miben hiszünk,  
S mit szeretnénk Másnak 
Így adjunk ajándékot 
A szeretett társnak! 
 
 
 
A szenvedés              2009 10 15. 
 
A szenvedésben nemesül a lélek 
-Ha jók az alapok 
-Ha megvannak a hittel telt remények 
Melyet az Istentől kapott! 
 
A fájdalom, a betegség 
Nem volt, s nem lesz az Úr átka 
Nem kudarc, és vereség 
Mellyel gyermekét próbálja: 
 
Hanem Áldás 
Mely során színt vall az ember: 
Vele, vagy Ellene; kiáltás: 
Hozzá…- vagy csend 
Mert nem tud, vagy nem mer 
Megszólalni a szív 



Bár zeng 
Az Ő jelenlétében,-- mert hív 
Magához, s terelne a helyes útra 
Míg a tévelygő nyűtt köreit futja 
Hasztalan… 
Ki fájdalmában vigasztalan 
Önmagára néz, s nem előre, és fel; 
Nem veszi észre: hiába ott a jel 
Mely Neki szól; 
A szenvedés int,- 
S a bűn eliszkol… 
 
 
 
Az alázat   2009 10 16. 
 
Alázat nélkül minden erény 
Véges és elégtelen 
A sok elrontott végeredmény 
Mutatja, hogy reménytelen 
Farizeusi gőggel szeretni: 
Kizárják egymást!-ennyi 
 
Több a szeretet az igénél 
Több a betűnél: az ami igény él 
Bennünk: mások ,s az Úr iránt 
Egyedül ez mutatja az új irányt 
Ami mentén haladnunk kellene; 
Ez amit úgy hívunk: 
Az igaz szeretet szelleme 
-És akárhogy újítunk  
A századok során 
Mindig oda jutunk Hozzá. 
Ki meghalt a Golgotán.. 
 
 
 
 A látogató       2009. 11.ol. 
 
Szeretnék bekopogni Hozzád 
Jézusom 
Megbeszélni ezt- azt: 
Szívemből hogyan irtsam 
Ki a gazt 
És hogyan döntsek 
Amikor nem tudom 
Hogy mi igazán jó nekem…: 
Ha a vigaszt 
E világ hangjaiban nem lelem… 

 



Válság van 
Az igaz értékek válsága 
Napjaimban…. 
S a hiúság vására 
Irdatlan méreteket öltött; 
Ereszkedik a sötétség, a köd 
S alig lát valaki helyesen….. 
Megfagyott szívvel ülnek a lesen 
Oly sokan 
Kikre felnéznek, 
S gonoszan 
Rossz példát mutatnak a népnek! 
 
Ezért bekopognék Hozzád 
Szolidan, csendesen 
Hogy reményt adj nekem 
Tudatom formáld: 
Hogy ne keseredjek el 
Hanem vidám léptekkel 
Távozzak Tőled, bízva, és szeretve 
Csalódott szívembe új reményt eresztve 
Megmutatva.: a-MÉGIS- , bizalommal 
Hogy ne a kor bánjon el velem; 
Én bánjak a korral ! 
 
 
 
Baja, Görögkeleti Szerb templom        2009. 1o 21 
 
 Lelkem az Úrhoz emeli 
E templom, dicsőség Neki ! 
Gyönyörködik a szemem, elnémulok 
Hisz utam végén Hozzá futok 
Majd: tudom… 
Kérem : tartson meg a jó úton 
- Hogy a harcot megharcoljam 
Nyugodt szívvel, mert tudom: ott van 
- És vár : engem… 
Itt megnyugszik a lelkem 
És elrévedek az ikonokon; 
A bűntől ahogy iszonyodom: 
Képekkel tanít e hely: a Jóra 
S a sok angyal a megmondhatója 
Melyek itt körülvesznek: 
Próbálok megfelelni; 
Azt mit akar, és úgy tenni 
Az Úrnak és az Embernek… 
 
 
 



No, igen                       2009 lo  26 
 
Isten néha hagyja 
Hogy sötétség legyen körülötted: 
Azért, hogy láthasd 
Az Ő igazsága fényét 
Ő, aki mindent átlát 
S ki Neked akar békét: 
 
Gyermekét  látja, melybe erőt csöpögtet 
És nem  a szörnyszülöttet 
Amit e világ szelleme formálna 
Nem holnap…- Már:- MA!.: 
- Mutatja a reménysugarat: 
Hogy dönthess: 
Hisz az akarat: szabad 
  A mammonért pöröghess 
- Vagy többre tartod magad 
És nemesebb célok felé tarthass 
Hat- e Rád az örök vers 
Az evangéliom 
- Vagy Téged a pénzszerzés súlya nyom 
És lesújt, és röghöz köt 
És rád száll a sötét köd 
És nem tudsz, és nem akarsz 
Kiszakadni belőle 
ÉS …– röhög a sátán: 
Eggyel több a dőre! 
(és enyém lesz: majd-időre!) 
 
 
 
 
 
Az imám       2009. 1o. 28 
 
 
Adj Uram ennem 
Mint Illésnek a hollók 
Szeressenek engem: 
A jók, és a hol jók- 
- Hol rosszak…. 
Add, hogy sok igéd megosszak 
Környezetemmel: 
Hogy ha új nap kel 
Új reményt tudjak sugarában 
- Hogy  bízzak a Holnapban 
S láthassam célomat a Má-ban: 
Hogy a szeretet ideje Ma  van! 
     



Adj erőt, és küzdelmes szívet 
Benned mindvégig kitartó hitet 
Táplálj Uram: szavaiddal 
Hadd szülessen ma is dal 
Ajkamon, mely dicsér Téged 
S élvezhessem közelséged! 
 
 
 
Hol vesztettem el?                    2009. 11. 04. 
Mise után otthagytalak  
A templomban 
Vagy az utcán?-Nem tudom… 
Hol az Isten?- Hol van? 
Oly sokan elhagyták, és nem lelik 
Tulajdonképpen 
Nem is kell nekik… 
 
S a lélek, mit Ő adott?!: 
Elhagyta sok hitehagyott… 
Vagy eladta, mint Faust- ha kellett: 
Valami, mely tán bálványa lett 
Azóta 
De eljön majd az óra 
Mikor a szerződés érvénybe lép: 
És elsötétedik a kép 
Mely mögé nem látunk…: 
Csak hiszünk, vagy negálunk 
S napjaink elsuhannak mellettünk 
S az Isten, akit nem leltünk 
Ottmaradt a templomban… 
Ki nem viszi magával : 
- Annak Ott van ; 
 
Szomorú ez,  
S Ő is szomorkodik ezen 
Olyan ez, 
Mint egy egyoldalú szerelem: 
Melyet Ő érez irántunk 
-S mi nem: 
Hiszen más az irányunk 
S nem érezzük vágyát: 
Az Ő szerelme hiányát 
Mi teljessé tenné létünket 
A létbe hozó erőt 
Gyalázó vérünket 
Mellyel mindent aláírunk 
Csak Őt 
Kerüljük,--Sőt! 
„Szabad” akarattal bírunk 



Élünk, és visszaélünk az élettel 
Nem hiszünk, mert még nem kell,- 
És sokan lekésik az ébredést… 
 
Mert a világ öröme elég sikk 
Nekik 
De jó, hogy elégedetlen vagyok! 
- Mert még kérni tudok 
                S ha kérek:-- Kapok! 
 
 
 
E világ                        2009.11. 04. 
 
Embermilliók 
Sírnak Utánad 
Pedig csak egy kereszt alá 
Görbítetted hátad;! 
Ha nem lettél volna 
A: Megváltó 
Akkor megvan mindenki békéje: 
Akkor jó!-: 
Bárki bármit tehet kedvére! 
- Csak szívünk megrabolta  
Egy vallásos ármány; 
Kétezer éves járvány 
Mely ’légből’kapott értékekre épít 
Megépül a Bábel tornya még itt! 
 
Jertek csak hitetlenek 
Ki mit képes : tegye meg! 
S úgy, ahogy csak bírja 
Tudva: 
A sebeknek ütés a gyógyírja! 
S ki ügyesebb: nagyobb leszen! 
Vadásszunk csak az ember-lesen! 
S érték az.: 
- Mit fogunkhoz verhetünk! 
Az a biztos!:- az kell nekünk! 
Ne bódítsanak a papok--- 
Álmaink ne rontsák meg 
Majd Mi leszünk a Nagyok! 
S a többiek: bárányok, s kezesek! 
                         X 
(Majd elunják a sztrájkot és hazamennek 
Hasznos lesz a hidege a jó decembernek) 
 
 
 
 



Együtt  2009. 11. 08 
Álmomban Krisztussal 
Beszélgettem az éjjel 
Tök jó fej, hogy lejött 
Dumcsiztunk: nagy szenvedéllyel; 
Vitatkoztunk egész délelőtt… 
          És délután is; azt mondta: 
          Nem értik, és nem értették 
          Az elv jó, de sok a szoknya* 
          S a ködösítés 
          És  így már nem  olyan szép 
          (Túl sok az önösítés): 
Ki- és felhasználják Őt 
Méltatlan érdekekhez 
Ki a tudóst, ki a nagymenőt 
Igencsak értenek ehhez! 
         És én sem értem pontosan; 
         A megváltásnak útja van 
         Melyen végig kell mennem 
         És mindig helyesen cselekednem! 
S a  szenvedést közben 
Nem Ő adja: 
Hiszen  okos a gonosz fajta 
És bizony egyre többen 
Annak segítenek, és nem Neki…: 
Így most itt a barátait keresi…: 
       Nem azokat, akik csodát várnak 
       Nem, akik henyélnek 
       Kik üres frázisokat kiabálnak 
       Míg mások véréből megélnek 
A békés, dolgos, nagy hiteket 
Keresi, és felkutatja 
A jóvá tevő, megértő nyűtt szíveket: 
Erőt adni.:-jött azokba 
 
      Csöppnyi  mosolyt 
      Édes mézet 
      Csepegtetni álmukba…; 
      Hogy meg,-és túléljék a kort 
      Őrizzék a Jót, s a Szépet 
      És megértsék: bár munka 
      Az egész; 
      De csak ez ad igaz boldogságot, 
      Ezért a kapott ész; 
      Hogy ujjá tegyék a Világot! 
 
 
                                                   * A nők, s a papok



 
Fohász     .kórházszenteléskor 

 
Szent Rókus óvd meg 

Kórházunkat: 
Minden bajtól, 

S ha elrebegjük búnkat, 
Keservünket,: hallgass meg minket 

És segítsd ügyeinket 
Hogy sokáig jól tehessük a jót 
Hogy biztosítsunk gyógyítót 

A szenvedőknek 
Mindazoknak, akik hozzánk jönnek 

És bíznak bennünk 
Segíts biztatónak lennünk 

És példaképet látva Benned 
Új megbecsülést adjunk nevednek! 

 
 
                                                                                 2009. ll. 12  Dr Szluha Gyula 
 
 
 
 
 
 
 
Ima a derűért                  2009 11. 17. 
 
 A nevetés 
Szárnyakat ad a reménynek 
Add Istenem, 
Hogy jókedvűen éljek! 
 
Létem  minden percében 
Büszkén fürösszed bennem arcod 
Hogy jókedvűen, és szerényen 
Küzdjem végig e nagy harcot: 
Mit rám bíztál, és nekem adtál-; 
Sorsom Érted 
Lényem: Neked van már… 
S ahogy kérted: 
Neked dolgozom;- 
Vigyázz rám!, s adj  a sorsomon 
Könnyítő derűs perceket…- 
És add, hogy adhassak én is 
- Másoknak;-ha lehet.. 
Biztathassam őket: 
A megtörteket, a csüggedőket: 
Hogy: „ megéri mégis!” 



S hogy szivárványt 
Lophassak szívükbe 
Mely Közted- és közöttük 
Ível át- 
Adj e világ szenvedőinek 
Némi derűt, 
           és harmóniát! 
 
 
 
Re.Zso.-nak 
 
 
Adventre készülve: 
      Az Igazság               2009 11. 21 
 
 
Ha nem testesült volna meg, 
És nem tesz tanúbizonyságot 
Az Igazságról, melyre hivta e világot 
Elfeledték volna az emberek… 
 
Hisz választott népe 
Is el-eltért Tőle 
Noha megígérte 
Nekik a Kánaánt, de dőre 
Szívük sokszor elragadta őket. 
A kiszemelt boldogság-tevőket 
 
De közülük jött 
Értük, s Értünk; 
A bűn felett győzött 
Mert megmutatta 
Hogy hogyan kell élnünk; 
Élte, s tanított az Igazságról 
Nem kutatta: 
Mikor miként, mi tart távol: 
 
Az ős-parancstól: 
Mit a szívekbe írt: 
Mely megszüntetné  
Idelenn a kínt; 
De nem tudták elviselni 
És most sem bírják 
Keresztre vele!—Ennyi… 
S azóta hol az Igazság? 
 
 
 
 



Jön az advent            2009. 11 20. 
 
Jön az  advent, 
S most sem tudom eldönteni 
Hogy sikeres volt- e jöttöd; 
- Majd Te eldöntöd – 
Vagy ötlet volt csak:-Isteni- 
Melyre maga is ráment… 
 
És itt mi változott? 
A lét új formákat hozott; 
Precízebben gyilkol már az ember 
Nem karddal:- gépfegyverekkel 
S Káin apánk ősi vétke 
Ismételve lett- csak ismételve… 
 
Aktívan, vagy passzív módon 
Az ősi átok a halandókon 
Mit sem változott… 
Az új- meg új évezred: 
Új kudarcot hozott 
Csak a robot…. 
Hogy érezd meg 
Az Úr irgalmát, s kegyét 
Az nem változott: 
A küzdelmes Lét 
 
S az emberek jelleme 
Két évezred alatt… 
Bizony , össze lehetne 
Cserélni a szereplőket: 
- Csak a ruha más- 
Az önzés megmaradt 
Gyűlölet, harc, rablás 
Biztos, hogy itt voltál 
S hagytál magad után nyomot?!?; 
Egy kereszt alatt;Mária- szobornál 
Keresem a hitet, mely kikopott 
Napjainkból – nagyon 
Pedig a forró  vér 
Mindig győz a fagyon! 
 
S a kereszt, s a tanítás 
Reményt ad annak, ki rátekint 
És tudva tudja, hogy más 
A Sötét, és más a Fény 
Mert elválasztotta a Fiú 
És nem Te vagy én 
Mondjuk meg,hogy mi a helyes,  
S hogy élni miért érdemes 



Bármennyire is hiú 
Ábrándja ez azóta bárkinek; 
Kellett a Fiú, hogy erősítse a hitet 
Most pedig kell sok segítő Neki 
Aki példát ad, s őt szereti! 
 
 
Ima a templom előtt         2009 nov 29. 
 
Itt vagy a szívemben Uram 
S én nem jutok be  templomodba 
De jó volna, ha utam 
Mindig Tehozzád vezetne 
Óh, kérlek; házadba engedj be! 
Majdcsak keresztem megszokom ma 
Vagy ha nem, talán Holnap…; 
A halandó máshol hol kap 
Igazán vigasztalást?! 
Bezárva az ajtó… 
Ha kinyíló lelkemmel Feléd fordulhatok 
Nyittasd ki templomod ajtaját 
Hogy a szentlélek járja át 
Elárvult kicsi szívemet 
- majd ott! 
 
 
A dolgunk 
 
Isten nem a képzettekhez jött: 
Ő képezi az elhívottakat 
Ő a szegénységgel, alázattal győzött, 
Nem kellett, harc, háború, kard 
- Akkor sem, ma sem;- 
Csak hogy kinyissam szemem, 
S megébredjek hívására 
S felismerjem: 
Nincs szükségem semmi másra 
- De Reá:- nagyon! 
Nincs az a talmi vagyon 
Mely többet adhatna mint Ő 
Boldog mind, ki hívő 
S boldogok kik Benne remélnek 
Sajnálom, kik nem hisznek,: szegények 
S gazdagságot Nekik nekünk kell adnunk 
Vetnünk kell, hogy boldogan arassunk! 
 
 
 
 
 



Amikor hívjuk              2009 ll. 29 
 
Nem kérésre jön az Isten 
- Ő mindig hív- 
S ha Neked szavad nincsen 
Ha halk hangjára nincs válaszod 
Mikor hívod:-Tán nincsen ott: 
- Úgy hiszed- 
Óh a Te hited 
Mily gyenge lábakon áll! 
S mikor Neked úgy kiabál?!?: 
- S -A Lelkiismereteddel?- 
Olyankor legyőzöd eszeddel 
S választott társaddal: 
Kiről tudom, hogy ki;- s hogy csal 
- - De édesen hiteget… 
Ne hagyd el érte a hitedet! 
 
Hívd az Urat 
A kísértés idején 
Szíved ha kutat 
Esdekli más, 
Vagy én 
Hogy ne legyen remény-fogyatkozás 
Hogy erősítsen, bátorítson 
Világunkon tettünkkel jobbítson 
S ha elárvulva sírunk, 
Vagy vét kezünk 
Tudjuk: hogyan kell hívnunk 
Hisz 
Tenyerébe írta nevünk! 
 
 
 
 
Rabként           20109. 11. 3o. 
 
Évek óta már 
Hosszasan töprengek, mélázok 
Ugyan:- az Úr mit vár 
Tőlem; 
Áldás- e vagy átok 
Hogy itt vagyok 
S a temetőben; 
Akiket itt hagyok 
Mit gondolnak majdan rólam- 
- Mire emlékeznek- 
Mert napjaim már fogyandóban 
S mire hívott:- tán nem lesz meg! 
 



Mire hívott? 
Minek jöttem? 
Börtön, vagy rét a Világ 
Köröttem 
S ha mező; virágokkal itt-ott… 
Szemem miért rácsokat lát 
Melyek visszafognak 
Miért érzem magam fogolynak? 
 
Álságos minden 
Mi körülvesz 
S míg növekednék a hitben 
Látom, őrült lesz : 
Ki fejjel rohan a közöny falának 
A bűnre épült falaknak 
Évezredek óta oly biztosan állnak! 
- És le nem omlanak… 
 
A sumákság rácsain át 
Nézem a kék eget 
Járom a napi kálváriát,- 
- Amíg még lehet- 
Az ötször négy lépést 
Fel, s alá 
Sebeimre friss tépést 
S naná 
Hogy reszelem a kulcsokat a zárhoz 
Cellámból szöknék egy más világhoz 
- A Másvilághoz 
 
 
 
 
A tekintetünk         2009 12 02. 
 
   Amire állandóan nézünk: 
- Azzá válunk 
    Ha csak magunk köré: 
- Ím- ilyen e Világunk! 
 
 Ha fölfelé nem 
Emeljük tekintetünk 
S csak egymásra nézünk 
Úgy kell nekünk! 
 
Bár néha érezzük: 
Úgy kell valami Más!: 
- Tiszta és nemes 
Nem csak megalkuvás… 
 



- Amiért élni érdemes: 
Melyben tiszták lehetünk 
- És nagyok 
Add a hit reményt adó fényét, 
Melyben Isten reánk ragyog! 
 
 
 
  A tábla a fej felett               2009 12. 07     
 
A táblából 
Mely Krisztus feje fölött lógott, 
Hirdetvén: a zsidók királya volt ott- 
Vajon mi lett?; 
Hirdette- e bárhol : 
Az üzenetet: 
Hogy a megváltó :-meghalt 
Pedig Értünk született…. 
 
S kiáltott-e 
Az anyján kívül 
Valaki:- mindig:”Jézust!”: 
Így adván hírül 
Hogy Barabbás kapja a jusst 
Melyet érdemelt…. 
Állandóan Jézust ki mert 
Kiáltani? 
Mikor körülötte Barnabásról 
Zajoltak, hogy nem is az:- ami 
Hanem jó ember… 
A közhangulattal ugyan ki nem mer 
S ki mer szembeszállani ?!? 
 
Összetört e tábla is 
Mint Mózesé, s a hamis 
Próféták egyre csak jönnek 
S öntözik a földet 
A keserves könnyek…. 
 
 
 
A kutyákat és istent   2009 12 08 
 
„ A kutyákat és istent 
Az iskolába behozni -Tilos!” 
Akkor taníthatjuk itt bent. 
A vérről, azt hogy : „Zöld” 
Noha tudjuk:- piros 
S miénk lesz tán a Föld 
Ha megtévesztjük az ifjúságot; 



Fényes szelek fújják szét 
Az erkölcsöt, s az Ó világot; 
Így lesz a hatalom: Biztos, s szép 
S kik belenőnek: hisznek benne; 
Mily egyszerű a megtévesztett elme 
-S az ifjúság felnő: 
Mint a dudva, lom 
S lesz megannyi kérődző barom: 
Felnőtt korára 
S ha Isten fia eljő; 
Boldog lesz, ki árva: 
Mert az ő szülei 
Tán nem tagadták az Istent 
S űzték  el az iskolából,: neki 
Jót akarva itt lent … 
 
 
 
Nevetve imádkozni          2009 12 14 
 
Ha a nevetés 
Szárnyakat ad a reménynek 
Add Istenem 
Hogy nevetgélve éljek: 
Élvezzem az összes pillanatot 
Melyet nekem 
A Te jóságos kezed adott 
S meg nem köszönhetem 
Meg sem hálálhatom ; 
Csak szeretlek 
    Nagyon- nagyon! 
 
 
 
Lelkem rácsai előtt térdelve    2009 12 13 
 
        Belebámulok  
A sötétségbe 
        Isten arca  
sejlik föl előttem 
        Én eléje járulok 
Hittel és remélve: 
        Biztat a harcra 
Tudom: nem győztem 
        Még magamon 
Túl sok az : „Akarom” 
És túl kevés a : „kérek” 
Öntörvényűleg élek 
És nem az Ő meghagyásai szerint 
Sokszor figyelmeztet;-óva int 



De dacosan felkapom fejem 
Pedig csak Ő tudja: 
Hol a helyem 
S mi a helyes és helytelen 
Hozzá kívánkozok, --de futva 
Menekülök Tőle sokszor… 
Pedig szívemnek Ő a doktor 
A megváltó, a Kapcsolat 
Mint komisz gyerek, ki sokat 
Kér, mert tudja ad, aki szereti 
Bocsáss meg neki… 
Gyónom, és fogadom: 
Megmaradok utadon! 
 
 
  
 E világ                    2009 12 20. 
 
Bizonyosságra törekszem 
De elfogadom a bizonytalanságot 
Hisz Isten Ránk bízta e világot 
Nem kételkedem ebben… 
 
Hogy jól sáfárkodunk 
Vagy elherdáljuk: mink van 
Bővelkedünk, avagy fogyunk 
Holtunkiglan, holtukiglan 
 
A Mi döntéseinken múlik: 
Átkozott, ki prédálja a Földet 
Dúskálunk, vagy halódunk itt: 
Mohó a száj: többet!- Többet! 
 
És vágyóak a szemek: 
A Mindenek kellenek: 
Amit megkívánnak 
Az ész helyett: ők döntenek 
Talmi örömökért 
Színt is vált’nak 
Bár ki angyalt akart 
De ördögöt kért 
Nem kap mást: mit érdemel 
Hisz senkit sem érdekel 
A Hit, a Remény, a Szeretet 
Isten:- e világ hol találkozik veled ?! 
 
 
 
 
 



Betlehem                      2009 12 24 
 
És vajúdott Mária. 
( A védtelenek éjjel szülnek) 
Mécs világnál, hisz várnia 
Nem lehetett, mert elrepültek 
A hónapok, s mit megjósoltak:. 
Itt feszít…, S mit hoz a Holnap 
Az Idő, s a Kegyelem 
Nem értette, nem tudhatta: 
Szenvedése: mit terem 
Hisz férfiút meg nem ismert 
S nem szeretett, csak az Istent 
 
 
Vajúdott Mária 
Fájdalom-hullámok 
Vágtak gyermeki arcába 
Mélyen szántó ráncot… 
 
A sötétben 
A trágya-szagban 
Hol egy köpeny csak: 
A meleg paplan 
Leterítve a szénára 
A mocsok tetejére, 
A szív-hideg föld sarára 
 
Nem is értette, nem is tudta 
Az ártatlan, tiszta szívű fruska 
Hogy mi az, mire igent mondott; 
Ki is az, akit ő kihordott 
 
Fájdalmak közt 
             Nyögve- fúlva 
Fejét a jászol szénájába 
                            Fúrva 
Hozta Isten fiát a világra 
József legnagyobb csodálatára; 
Aki nézte, és simogatta haját-: 
Várta a segítő Úr angyalát 
 
Ki ott állt némán 
De nem látták 
A segítséget: 
Mástól várták… 
((S várnak azóta tán énrám)) 
 
 
 



             2. 
Csak Jézuska nevetett 
Merthogy csak ő látta 
Hogyan játszik az angyal. 
Szárnyait hogy rázza 
 
Csücsörít, grimaszol, 
Mókázik nagy hévvel 
Hogy Isten fiának 
Szép legyen az éjjel 
 
Majd fehér-nagy szárnyaival 
Betakarta Őket 
Mint évezredeken át majd 
A szegény szenvedőket 
 
 
 
Hivatástudatom              2009 12 23 
 
 Az Isten küldött e világra 
Hogy dézsába fojtott fáklya 
Ne legyek 
Világítsak;-ha kell: a víz alatt 
Bizonyítsak;-hogy az akarat 
Győz az anyag felett 
 
Fürkészi minden harcomat 
Nyomomban jár, figyeli vetésem 
Szórom-e a kapott magokat 
Vagy lustálkodom éppen 
 
Jártányi erőm sincs, de Tőle kapom; 
Néha nem értem az egészet 
S csak kérdem: mi a feladatom 
Míg el nem emészt az enyészet 
 
S visszatérek Hozzá : elszámoltatásra 
Mit kaptam: mire fordítottam 
A Jóra, vagy bármi másra 
S adventi volt-e az életutam? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kenózis I.            2009 12 22. 
 
Kiüresítem magam 
A lomokat kiteszem 
Mert bensőm nyugtalan: 
Oly sokszor nem vagy velem 
 
Nem férsz be 
Vagy túl sok: mit tőlem akarsz 
Kicsi lelkem puha fészke 
Más fiókákkal telt; s a harc 
 
Nem a Te dolgod; 
Nekem kell helyet keresnem 
S össze nem illő fiókákkal 
Bíbelődni: semmi kedvem! 
 
 
 
Kenózis II.              2009. 12 22 
 
Tudnom kell: mi az érték 
S e Világban mi a mérték 
Mi szükséges, és mi nem 
Mi a helyes, s mi helytelen 
Mire vágyom… 
 
Mit el nem érek 
Hisz kevés s a szeretet 
És sok az érdek 
Sok a por 
S a hervadt virág 
Mit lelkem raktárában mérnek 
S a zugba ugyan.- ki lát 
Fényt:- ki más is adhatna?! 
Itt a lomtalanítás alkalma! 
 
MOST kell: frissel, jóval 
Feltöltődni: adventi szóval 
Az Istenvárás örömével; 
Bús lelkünket megtölteni fénnyel 
Rátalálni az útra: 
Melyet a csillag mutatott 
S kitisztított lelkünkbe újra 
Beengedni a megváltás csodáját 
Hisz karácsonykor kopog ugyanott 
És ugyan úgy az Úr,: 
Tovább élő vágyát 
Talán meghalljuk Ünnepek alatt: 
Helyet keres szívünkben: 



Reméli: nincs lakat 
Azokon 
Ismerős, barát, vagy rokon 
Majdcsak beengedi… 
Vagy újra csak a jászol 
Marad Neki…. 
Hisz ünnepekkor a Világ viháncol 
De meleget Rá csak az anyja tereli… 
 
 
 
 
  Kacatjajban              2009-.12 23 
 
Mint lombjavesztett 
Fenyőfa a szoba közepén 
Melyről a díszeket leszedték: 
Úgy érzem én 
Magam, :ez van, ez a helyzet: 
Kár volt a slung,  a sok  verejték… 
 
Lassan kopaszon és árván 
Csak a gödör vár rám- 
Vagy örök tűzben  
Hamvadok el 
Melyet érzek: most is űz benn 
Ha szembenézek a lélekkel 
Melyet kaptam: nem enyém 
Ő az egyedüli díszem: a fa hegyén 
Mely tán nekem… 
Tán másoknak világol 
S—habár undorodnak 
Csupasz fámtól…: 
Annak szépségét talán elismerik 
Megbecsülik 
Vagy mint a talált pénzt: 
El is verik 
S értékére esküszik 
Kinek nincs:  mert elvesztette 
S csak E világot kapta helyette.. 
 
Haszontalan lomnak 
Érzem magam: 
Kit meguntak 
És minduntalan 
Tudatják is vele: 
Értéktelen: üres a belseje 
Kopott a külleme 
Sok a kínja; 
Csak a gondot gyarapítja 



Útban van már 
Nincsen haszna 
Hol az ócskás?! 
Az üres kassza 
Tán pár fillérrel 
Gazdagabb lesz… 
Ha eltűnik: 
S nem lesz itt: EZ ! 
 
 
A fenyőfa árnyékában         2009 12 25. 
 
    Ha az Ég felé nézünk 
S onnan várjuk az Istent 
Akkor nem látjuk meg itt lent 
- Ha beleütközünk sem- 
Inkább szellemet idézünk 
Faragott képmásokba csókolva lelket 
De tiszta szíveket Be nehezen lelhet: 
Ki azt keres: 
Aranyszínűvé válik, ki veres 
- Főleg karácsonykor- 
Ki hitet üldözött olykor: 
Most megjátssza magát 
Templomba megy – nahát ! 
S önmagát bizonygatja 
Akkor is, ha a mammon rabja, 
Akkor is, ha hatalomra tör: 
Gerlicét játszik a durva ökör 
Ájtatos képpel hajbókol és kántál 
Holnap majd gyilkol- 
- Ma még jobb a lehető vártnál 
S elégedetten nézi  
A Betlehemi jászolt 
Ki tegnap a hitedért 
Megtiport, és rád szólt:…. 
 
Furcsa kígyó-gerince  
Van e népnek 
Istenem, Megváltóm! 
S a bűnük oly temérdek! 
 
 Én eléd sem merek térdelni 
Orcád elé állni 
Így a fenyő árnyékában 
Merem megpróbálni 
A :jobb-ember- létet 
Ha már értem is születtél… 
De …   kevés itt csak térdet 
Hajtani,: tudom mit szeretnél 



A Jövőben és a Mában: 
De ….nehéz ígéretet tenni 
Hirtelen, egészen,… 
Nem mérlegelni 
Hogy lelkem tiszta fényben éljen 
Tovább,….mit teremtettél:  
Az Időtlen Mindenségben! 
 
 
 
 Összekötözött kezek                 2009. 12 27 
 
 
Megkötözték Jézust: igen: 
Ne tegyen több jót 
Maradjon meg abban a hitben: 
Hogy a Világ nem kér megváltót, 
Sem megváltást, sem békét: 
Nem kell látni 
Az Emberi sors végét 
Barabbást kell kiáltni. 
Hogy bukjon el: ki mást akar! 
Emberek közt legyen  a viadal, 
Isten szava nem kéretik!… 
S a nyáj torúl a gazok után, 
Azok szavait bégetik. 
Azóta is, borgőzösen, vagy bután; 
A helyzet meg nem változott. 
Sokszor győz a sátán 
- Az átkozott!- 
S nem tudom: így az új évet várván: 
Szabad lenne-e 
Jézus áldó keze 
Napjainkban, vagy Holnap 
Szólj Istenem! Hol vagy?! 
 
 
 
 
 
 
A pillanatok          2009. 12 27. 
 
Isten nem csak a pillanatnyi 
Örömeidre figyel: 
Mindig békében maradni: 
A Te dolgod, s ha hiszel: 
Az a Te örömed; 
Hisz Krisztus ott van Veled! 
 



Ha nem érzed, és nem tudod- 
És úgy véled: 
Életed egyedül futod- 
Akkor is meghalt Érted 
Megváltott;döntésed szabad: 
Jóra vagy rosszra visz az akarat?.. 
 
S ha néha úgy hiszed: elhagyott 
Csak testben, de lélekben nem vagy ott 
S helyedet keresve 
Nem jut eszedbe 
Istened keserve: 
Mikor  hagytad el Te Őt… 
Holnap, ma, vagy tegnapelőtt…. 
 
Mert nem teljesítette vágyadat; 
Nem bírod lemosni a port: 
Mely Rád ragad : 
Az ördög dalában sok a szép akkord, 
S túl sokat énekelsz neki,… 
Míg Isten a szívből fakadó dalt szereti 
Mikor zeng Hozzá a Te dalod?!? 
Csak Rajtad múlik: Mindig ! 
                  Ha akarod…….. 
 
 
 
 2010.         
A kis Jézus megszületésének 
És egymás szeretetének 
Örvendő meghitt karácsonyt, 
És  megvalósult reményekkel 
Átitatott Új Évet Kívánok! 
                  Gyula 
 
 
 


