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Úton Isten felé 

 

Úton Isten felé azt is jelenti számomra: úton lenni Istennel. 

A szentírás tele van a felkerekedés, az úton levés szavaival. Így kel útra öreg korában Ábrahám, 

hogy kövesse az ígéretet: „vonulj ki földedről, rokonságod köréből és Atyád földjéről abba az 

országba, amelyet mutatok majd neked“. 

Így vonul ki Izrael az egyiptomi 

szolgaság házából és indul el az ígéret 

földje felé. Nem bármikor indul el, 

hanem akkor, amikor megérett rá az 

idő, azaz, amikor Isten elérkezettnek 

érzi az időt. És Isten maga az, aki 

elkíséri népét a pusztai útján. 

Jézus irántunk való szeretetből 

emberré lett és ma is együtt járja az 

utat velünk, hűséges kísérőként az élet 

minden magasságán és mélységén át. 

Jézus egy másik neve: Emmanuel – 

Isten velünk. 

„Szeretetével a végsőkig megy, 

egészen odáig, hogy életét adja 

azokért, akiket szeret. Utat nyit az 

emberek számára, hogy 

kiengesztelődhessenek egymással és 

Istennel. Így Ő a mi békességünk, és 

annak az életnek a forrása, amely 

teljességét akkor éri el, amikor újra 

eljön dicsőségében.“ (Szabályzat 17) 

„A mód, ahogyan Jézus a szabadítás 

művét teljesíti, irányítja saját 

döntéseinket. Igyekszünk – amennyire 

lehetséges – Őhozzá hasonulni…“ 

(Szabályzat 36) 

 

 



Az úton levés életemben 

 

Életemben fontos lépés volt az Erdélybe való elindulás. Ezen az úton határokon és vámokon is át 

kellett menni, és abban az időben ez még elég izgalmas volt.  De bensőleg is egy ismeretlen földre 

való utazás volt ez számomra. És itt is, akárcsak egyik kedvenc történetemben volt„határőr“, aki 

mondta: Vámot kell fizetnie, ha új országba akar belépni. 

Megkérdezem, mivel kell fizetnem: A belső “határőr“ válasza pedig ez volt: kényelemmel, 

megszokással és biztonsággal. 

Ilyen drága? – kérdezem vonakodva. 

Igen, olcsóbban nem kapható meg az átmenetet. Viszont az Életre vezetnek. 

Igen, valahogy hasonlóan játszódott le a felkerekedésem. Csak amikor lassacskán letettem a 

kényelmet, megszokást és biztonságot, csak akkor nyílt fel a szemem azokra az új értékekre, 

amelyeket az új földön felfedezhettem. Emberekre találtam, akik a hitet élték, de hitüknek más 

színezete volt. Emberekkel találkoztam, akik, akárcsak én a történelem jegyeit viselték magukon, 

csak történelmük más volt mint az enyém. Emberekkel találkoztam, akikre a táj és munkájuk 

hatással volt, akárcsak rám, de tájuk és munkájuk más volt mint az enyém. Lassacskén felnyílt a 

szemem azokra az értékekre, amelyeket találtam és  amelyeket idővel megtanultam szeretni is. 

Néha azt kérdeztem magamtól, vajon ezek az emberek egyáltalán észreveszik micsoda kincseik 

vannak, mint például a szomszédok összetartása és egymás segítése, a vendégszeretet stb. 

Később pedig elindultam  a visszaúton. 

Tapasztalataim által megváltozva tértem azonban 

vissza és az emlékezés egyfajta honvágyat ébreszt 

bennem. 

 

A visszatérésem utáni években lelkigondozó voltam 

egy öregotthonban és így gyakran vittem a szent 

ostyát, az útravalót a beteg és haldokló lakókhoz. 

 

 


