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Az Örömhír életemben 

“Világra jöttével elhozza nekünk az örömhírt: Isten velünk van, hogy az embereket megmentse, 
méltóságukat visszaadja, és lehetővé tegye számukra, hogy az istengyermekség teljességére 
jussanak”  - Szabályzatunknak ez, a 16. pontja már évek óta kísér. Az örök fogadalmamra 
készülve, imádkoztam ezzel a résszel, azzal a bizonyossággal, hogy Isten velem van, gondot visel 
rám, szeret és megment. 
Akkoriban nem is gondoltam arra, hogy lesz majd olyan szakasz az életemben, amikor ezzel a 
résszel nem tudok majd mit kezdeni, mert az, amit megtapasztalok önmagamban, ellentétben van 
ezzel az ígérettel, hogy Isten azért jött és jön újra meg újra, hogy megmentsen, hogy teljes életem 
legyen. 
 
Minden ígérete mellett, amit olvashatunk a Szentírásban, amit a társaimtól hallottam és láttam 
arról, ahogyan Isten működik az életükben, azt gondoltam és éreztem, hogy ez az Isten, aki 
megmutatja magát, aki teremt, gondviselő, szerető és jelenlevő, nincs az én életemben. Az, hogy 
Isten meg akar menteni, az már nem is ért el hozzám. Amint egyre inkább kerestem a kiutat ebből 
az állapotból, úgy építettem magam köré falat, amit nem tudott senki lebontani, s így, vissza 
gondolva látom: mindent megtettem, hogy bebizonyítsam önmagamnak, Istennek, hogy az Ő 
jelenléte, megváltó szándéka rám nem érvényes. 
Ilyen gondolatokkal mentem el lelkigyakorlatra, s már ez első nap rájöttem, hogy nincs bennem 
vágy Isten után és még azért sem tudok imádkozni, hogy szülessék meg bennem a vágy. Arra 
gondoltam, ha már vágy sincs bennem Isten után, akkor senki sem fogja semmilyen módszerrel 
azt belémpumpálni. Így látni magam eléggé elkeserítő volt. 
 
Így teltek a napok a lelkigyakorlaton... ültem a kápolnában, kértem a kegyelmeket, mint minden 
elmélkedés előtt...és vártam... a lelkigyakorlatom hatodik napján, mikor a Jairus lányáról 

elmélkedtem,... 
mintha kezdtem 
érteni, mik azok a 
falak bennem. 
Figyelve Jézust, 
ahogy a lányt 
megmenti, kihozza a 
sötétből a fényre, a 
halálból az életre... 
úgy éltem meg, 
mintha én magam 
lennék az, akit 

kivisznek a fényre, az életre. 
Jálics Ferenc írja: „Minden, ami életünkben történik és ahogyan történik, Isten ajándéka, hogy a 
legegyenesebb úton jussunk el hozzá”.  A legegyenesebben, nem kúszva, nem meggörnyedve, 
nem megtörve vagy falak mögé rejtőzve, hanem a legegyenesebben. Azzal, aki az életet, Isten 
országát ígérte nekünk. 
Egy másik tapasztalat Isten jelenlétéről az, amikor a fiatalokkal beszélgettünk Istenről és az Ő 
jelenlétéről az életükben. Azok a mély bizonyosságok, amelyet ők megtapasztaltak a 
mindennapjaikban, arra a mély meggyőződésre vezetnek, hogy legyünk bármilyen mélyen, 
bármilyen messze, Isten eljön értünk, mert Ő nem is tehet másként. 

 


