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Verseskötet I.

Életrajzi költemények gyűjteménye



Ajánló
Ezen költemények élettapasztalatom ihletése alapján iródtak. Minden vers egy megélt emlék,

amelyhez mély gondolatok és érzelmek fűződnek. Célom, hogy sokféle nézőpontra és világképre
mutassak rá. A versekben találhatóak: hit kérdések, út keresés, illetve az életút kérdések, amelyek
sokakban megfogalmazódnak.  A versek többségében a vágyakról,  az álmokról  és a döntésekről
szólnak.  A  versek  többnyire  a  lét  kérdéseivel  foglalkoznak,  amelyek  meghatározzák
személyiségünket.  Felmerülő  kérdések  például:

Mit hiszek?

Milyen a világról alkotott képem?

Merre tart az életem?

Mi a helyes értékrend?

Mi a halál?

Mi az életcél?

Természetestnek  tartom,  hogy  ezek  a  kérdések  valahol  mindannyiunkban  felbukkanak  az
önismeretre jutás során. A versekben személyes válaszaim és kérdéseim jelennek meg.

A  versírás  vélemenyem  szerint  egy  nagyon  jó  kifejezésmódja  a  megélt  tapasztalatoknak,
érzelmeknek és gondolatoknak, amelyek átfutnak egy személy elméjén.

 

Sok szeretettel ajánlom minden kedves olvasónak, akik hisznek a szavak erejében.

 

Mottó:
„ A szavak erejével, mert hiszem, hogy a szavaknak ereje van.”



I. Hitélet



Gyermeki hit
Mikor még gyermek voltam, mertem álmodni.

Mertem ismerkedni, mertem barátkozni.

Minden olyan szépnek és tökéletesnek tűnt,

nem ismertem gonoszságot és megannyi bűnt.

 

Mondták, hogy örüljek, míg gyermek vagyok,

mert terheim még nem annyira nagyok.

Nem értettem miről van szó akkor,

hogy mi is a tapasztalat és a felnőtt kor.

 

Valamikor mertem álmodni,

más gyermekekkel játszani.

Nem érdekelt a hovatartozás,

sem a pénz vagy bármi más.

 

Egyformán szép volt mindenki.

Akkor volt még erőm szeretni.

Akkor más volt a fontos.

Ma már minden olyan homályos.

 

Gyermeki hitem nagy álmai

vajon megfogom-e még találni?

Felnő az ember hirtelen,

meglátja, hogy az élet néha kegyetlen.

 

Valamikor mertem álmodni,



szívem őszintén kitárni.

Azt hittem mindenki békét akar,

de nem tudjuk, ki milyen szándékot takar.

 

Gyermeki bizalomra vágyok és tisztaságra.

Ha tévedek, megbocsátásra.

Tiszta kötelékre vágyom.

Ez volt a gyermeki álmom.

 

Gyermeki mosolyom hiányzik,

a bizalom, amivel senki sem játszik.

Régi álmaim a múltba vesznek.

A múlt emlékei tönkretesznek.

 

Élni akarok a jelenbe, új eséllyel.

Élni akarok gyermeki reménnyel,

amit nem tesz tönkre a vak világ,

amely megannyi hamis váddal megvág.

 

Ha felnövünk, mi lesz belőlünk?

A világ legyőz vagy reménykedünk és hiszünk?

Nem az a győztes, aki soha nem esik el,

hanem aki soha nem adja fel.

 

Emlékek tisztára mosva.

Tekinthetünk most előre a jóra.

Merni kell álmodni,

és nem folyton a múltat gyászolni



 

Ez a világ egy harcmező.

Harcra hív megannyi kekeckedő, kételkedő, nagy menő.

Álmodni a nagy harcosok képesek.

Felállnak, ha elestek.

 

Mind hibázunk néha.

Beismerni ki tudja?

Segítséget a büszke ember el nem fogadja.

A büszkeségét ő el nem ereszti, nem hagyja.

 

A gyermek kész megbánni, ha hibázik.

Más gyermekkel vidáman játszik.

De ránevel a világ a rosszra.

A lelkünk könnyen hallgat a gonoszra.

 

Merjünk álmodni és élni.

Próbáljunk meg nem félni.

De gyermeki őszinte szívvel

próbáljunk meg hinni, remélni és szeretni.



Alakító erő, a hit és a szeretet
Megváltoztatja lelkemet Jézus jelleme.

Csodálatos az Ő szeretete és kegyelme.

Engem, bűnöst elfogad, ahogy vagyok.

És azt mondja: „Neked örökséget hagyok.

 

Igen, egy új élettel ajándékozlak meg téged.

A régi elmúlt, újra kezdheted.”

Hát nem ő az igazi szeretet,

akinél találsz kegyelmet?

 

A szeretet hosszan tűri,

ha valaki bántja vagy veri.

Annak ellenére Ő mégis megbocsájt,

még akkor is, ha tetted neki fájt.

 

Mert ilyen volt Jézus is, ki Isten fia.

Lejött, hogy a példát megmutassa.

Haragot Ő nem tartott.

A kereszten is ennyit mondott:

 

„Bocsás meg Atyám nekik, nem tudják mit cselekesznek.

Én azért halok meg, hogy reményük legyek.

Megmutatom, hogy a szeretettel győzni lehet

minden kísértés és a halál felett.”

 

Szebb a szeretetnél nincs,



megbecsülendő kincs.

Amikor úgy érzed semmid nincs,

ott van az igazi kincs.

 

Mindig megbocsájtani kész.

Mindig reméli, hogy elmúlik a vész.

Aki szeret, az visszafogad,

akármennyire fáj neki, hogy bántottad.

 

Nem önző módon várja, hogy szeresd.

Nem kéri azt sem, hogy vakon kövesd.

Mert Ő ad látást,

Ő gyújt a sötétben lámpást.

 

Bár szeret az Isten végtelenül,

a bűnös egyszer elé kerül.

Ki elfogadja a kegyelmet és általa új ember lett, nincs mitől félnie,

Jézus az ő védőügyvéde.

 

Vére árán mosta tisztára életünk,

hogy mindent újra kezhessünk.

Bár emlékeink sokszor fájnak,

mintha bűneinkbe visszahúznának.

 

Kinek még a legnagyobb szeretet sem hoz változást,

aki büszke és nem kíván megbocsájtást,

na igen, arra jogos ítélet vár,

mert saját önző meglátásai után jár!



 

De ha a szeretetnek szelíd hangja hív,

ne zárd be szívedet, hanem higgy.

A hitben van nagy sors alakító erő.

Amiben hinni érdemes, az az igazi szeretet.

 

Erőt nyerni az Istentől csak hittel lehet.

Bátran előre az ember csak így mehet.

Vádlók mindig lesznek,

olyanok, akik számba sem vesznek, inkább kinevetnek.

 

Jézussal is ezt tették,

ezért Ő a legjobb példakép.

Legyőzte a világot szeretete.

Ha hiszed, téged is felemelne.

 

A hit visz előre mindanyiunkat.

A remény élteti azt és a szeretet, amiben érdemes is.

Fogadd el és máris kegyelmet ad,

és nem vagy a régi, új ember vagy.



Hitvallomás
Én nem egy vádló Istenben hiszek,

nem egy olyan Istenben, aki nem érti meg, ha szenvedek.

Nem egy olyan Istenben hiszek,

aki ha vétkezek, lecsap hirtelen.

 

Én egy olyan Istenben hiszek,

aki ismeri a küzdelmemet.

És ha e földi lét alatt érnek még sebek,

Ő véd és felemel engemet.

 

Nem egy vádoló Istenbe hiszek,

hanem barátomként ismerem.

Aki nem azt nézi, hogy ki vagyok, hanem hogy ki lehetek.

Ő az egyetlen vigaszom és menhelyem.

 

Bár az emberek nem értik a tapasztalatom, mely hozzá vezetett,

mégis, ami hozzá köt, az a mélységes szeretet.

És mert Isten fia nem azért jött, hogy vádoljon,

hanem, hogy visszafogadjon, mert szeret nagyon.

 

Nem a hibáinkat nézi, mert van belőlük elég.

Hanem látja, hogy van bennünk érték.

A halála rá a bizonyíték, hogy mennyire szeret,

remélve, hogy a bűn álmából felébreszthet.

 

Ő az, ki megérti múltunk, velünk van a jelenbe és biztosítja a jövőnket.



Hosszútűrő és kegyelmes, ez a tiszta szeretet.

Nem kell félj, hogy nem fogad el téged,

Ő eltöröl minden vétket.

 

Elfogadja és szereti Isten a fia gyilkosát,

mert az Isten benne is értéket lát.

Akkor fedeztem fel Isten jellemét,

mikor hordtam is bűnöm terhét.

 

De figyelmem a szent jellemére irányult,

és szívemben vágy gyúlt

formálódni az Ő képére,

alázattal, magam nem kímélve.

 

Akik nekem ártanak, én szeretni akarom őket!

Akik tőlem elvesznek, én adni akarok még többet!

Az Ő jelleme áttörte énem nagy falát,

és a lelki szemem nagy csodát lát.

 

Isten nem az, akinek talán te gondolod,

jobb, ha ezt még ma átgondolod,

ha figyelmedet az emberekre szegezed,

nem látod meg ezt a szép jellemet.

 

De adja meg az Isten, hogy hozzá hasonlóak legyünk,

és értékeljük a kegyelmet, amit adott nekünk.

Lehetőséget ad minden nap nekünk, amíg élünk,

hogy amilyen Ő, mi is olyanok legyünk.



 

Nem ilyen Istent tapasztaltál?

Vigaszt talán máshol találtál?

Mert ad ez az élet is békét, egy keveset,

de egyedül az Isten ad eleget.

 

Mit ad Isten? Hát önmagát!

Értünk áldozatul a fiát!

Az Ő szemében tényleg értékek vagyunk,

és felemel, ha elesünk vagy porba hullunk.

 

Mert az Isten fia nem elítélni jött a világra,

hanem, hogy a világ üdvözüljön általa.

Minket is arra tanít ma,

hogy ne figyeljünk csak a látszatra.

 

Megtanít, hogy ne vádoljuk egymást.

Megérteni és szeretni buzdít, nem kér mást.

Törvényeit szeretetből tartsuk meg,

és nem attól rettegve, hogy másképp megbüntet.

 

Aki felfedezi Isten jellemét,

átértékeli teljes életét.

Fedezd fel te is ezt az Istent,

aki ad új esélyt, mert szeret.

 

Szabad akarattal vagy teremtve.

Választhatod a közönyt és elmész mellette.



De dönthetsz úgy, hogy megismerkedsz vele,

kutatod az igét és meglátod milyen volt élete és jelleme.

 

Minden ember dönt élete irányáról,

lehet könnyebb utat járni és nehezebbet.

Tudjátok mi a szeretet igazából?

Azt tudja a legjobban, aki értünk halálba ment.

 

Ne nézz az emberekre, mert ők nem jó példák.

Isten kegyelme nélkül mindünknek foltos a ruhánk.

De Isten értéket lát, nem vádol,

szeretete és szép jelleme magához láncol.

 

Köszönöm, hogy én is olyanná válhatok.

Köszönöm, hogy érezhetem ezt másoktól,

azoktól, akik szintén téged követnek,

és mivel Te előbb szerettél, szeretnek.

 

A lélek bonyolult, megérteni nehéz.

Ki mitől szenved, meglátni nem lehet,

mert az ember csak a külsőre néz,

igazán látni nem képes más, csak a szeretet.

 

Ez a jellem jobban ihlet, mint bármi más.

Ez ad irányt, ez ad erőt, ez visz tovább.

Ez ad reményt és ebben hiszek,

hogy egy nap hazaérkezek.

 



Ez is haza, itt ez az élet,

de több is van ennél, van egy ígéret.

Ó, beteljesül, ehhez nem fér kétség.

Még akkor is, ha tán kételkednél.

 

Jön az ismeretlen, amelyet nem ismertél,

mert mást kerestél és másra figyeltél.

De én tudom, hogy az én Megváltóm él,

és utoljára porom felett megáll, azt kiáltva: Élj, eljött amit reméltél!

 

Ó, nincs szebb e nagy reménységnél.

A hit győzelme abban áll, hogy kiállja a nehézséget és a próbát.

Hát harcold meg a hit nemes és szép harcát.

Hidd el, Isten megbocsájt és megnyerheted a csatát.



Világra szóló gondolatok
Nem kívánok mást, csak békét,

e küzdelemnek a végét.

 

Amit vívok magammal,

félve attól, hogy valakit megbántok e szavakkal.

 

El kell mondanom mégis, ami fáj.

Hangom elfáradt, szívem titkos táj.

 

Ki ismerhet meg igazán engem?

Esetleg az, aki beszélget velem.

 

Igen, a lelkem küzdelméről beszélek.

Eltűnődve miért, kinek és hogyan élek?

 

A lét kérdése az, ami foglalkoztat.

Az, hogy a bajban az ember kihez folyamodhat?

 

A hitnek nagy ereje hajt mindenkit.

A külömbség csak az, amiben hitt.

 

Félrevezetés vagy álca?

Az élet csak egy játszma?

 

Sokszor úgy érzem, hogy igen.

Arról szól, hogy pénzünk, hírnevünk, egy jól befutott életünk legyen.



 

Tisztesség, szeretet mit sem jelent.

Nem adjuk oda a büszkeségünket.

 

Szeretünk tökéletesnek látszani.

A kegyelemmel játszani.

 

Mire áhít az ember folyton?

Hogy Ő uralkodjon másokon!

 

Az is tény,hogy mindenkinek igaza van,

de leginkább annak, aki űvölti hangosan.

 

A hit fontos, de szeretet nélkül semmi,

mert gonoszul is lehet hinni.

 

Például mások vesztét kívánni.

Közben a kegyelem országát várni.

 

Nem hagynak nyugodni eme gondolatok.

Mivé lesz az ember, ha majd elmúlnak a napok?

 

Mi a fő célja az életnek,

annyi versengésnek?

 

Elárulni barátot, mert az érdek úgy kívánja,

egymásnak rosszat kívánva.

 



Azzal áltatjuk magunkat, hogy jogos.

Egy napon, talán így lesz belőlünk gyilkos.

 

A szeretet és a gyűlölet csatája ez.

Annyi ember nem érti ezt.

 

A csoda itt van, de mi várjuk a jelet,

pedig a jelek már rég megjelentek.

 

A széthúzás, a szeretetlenség erősödik,

lelkünk a gyors világtól hidegedik.

 

Egymást nem ismerjük,

de ítélkezni felette igyekszünk.

 

Megvetésre gyorsak vagyunk,

megértésre, szeretetre lassúak.

 

A bűnt kiszúrjuk hamar a másikban,

a magunkét rejtve ezáltal.

 

A világ rohan sebesen,

ilyen gyorsan ítél is rendesen.

 

Hát ez fáj nekem,

hogy néha nem erős a hitem.

 


