
Ne félj kikeresni a bibliai idézeteket! Ráadásul ne csak  
a kijelölt verseket olvasd el, hanem az előtte-utána lévő 
részt is – különben félő, hogy nem érted meg  
az elmélkedésekben szereplő utalásokat.

Ne félj olvasás után időt tölteni az Úrral –  
különben félő, hogy nem üzen neked semmit.

Ne félj állást foglalni és magadra vonatkoztatni  
az olvasottakat – különben félő, hogy hiába olvastál…

Végül:

Ne félj örülni és mosolyogni! Minden elmélkedéshez 

találsz a Függelékben egy-egy viccet is.
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17.

Istennel kettesben a keskeny úton

Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és látsz lova-

kat, harci kocsikat és nálad nagyobb sereget, ne félj 

tőlük, mert veled lesz Istened, az Úr, aki felhozott 
téged Egyiptomból.

MTörv 20,1

Amikor a háború minden „kelléke” szépen együtt van, úgy, 
ahogy a nagykönyvben meg van írva: nos, ilyenkor szokott 
igazán inunkba szállni a bátorságunk – és sajnos elkezdünk 
kételkedni nemcsak magunkban, de még abban az igazság-
ban is, amit képviselünk, amiért csatába álltunk.

Istenem! Hát ezek ott szemben mindent szabályosan csi-
nálnak! Ez van előírva: egyes pont: lovak; kettes pont: harci 
szekerek; hármas pont: a miénknél nagyobb sereg. Csak nem 
azért van mindez így együtt a túloldalon, mert most ők a jók, 
én pedig – te jó Ég! – én vagyok: az ellenség?… És Te hol 
vagy, Istenem? Mert egészen biztos az a jó oldal…

„Mert veled lesz Istened, az Úr…”
Semmilyen bölcs világi „jel”-nek nem kell hinnem. Az 

egész világ ellenem van? Hát, ha mindenki velem szemben 
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halad az országúton, akkor bizony könnyebb kételkednem, 
hogy én megyek rosszfelé…

Milyen szerencse, hogy Jézus az út – annak minden kel-
lékével egyetemben: vannak útjelző táblák, tilosat és szaba-
dot mutató jelzőlámpák, sőt, még parkolók is… Tehát elég 
Jézusra néznem, az Ő irányjelzésére. És Ő még a bátorságot is 
megadja ahhoz, hogy kimondjam: sajnos, a többiek haladnak 
rossz irányba – Jézus útja erre egyirányú…

Adj erőt ahhoz, hogy ne azt nézzem: merre megyek, 
hova jutok; csak azzal törődjek: Te velem tartasz-e, 
vagy sem…

Téged nem akarlak elhagyni soha, Uram! Nekünk, em-

bereknek vannak elképzeléseink arról, hogy hova aka-

runk jutni – még annak ellenére is, hogy Te ott soha 
nem jártál. Azok pedig, akik nem a Te országodat tű-

zik ki célul, abba a csapdába esnek, hogy rövidebb és 

könnyebb utat keresnek, mint amit Te jelöltél meg. Egy 

szent könyvben ezt „széles út”-nak hívják… Ne engedd, 

hogy megtaláljam saját akaratom, kényelmem, lustasá-

gom és félelmem széles útját! Mert félni ugyan a kes-

keny úttól szoktunk – de ha rátérünk, akkor már nem.
A keskeny út, mivel kicsi, átlátható; és mivel keskeny, 

ha velünk akarsz jönni, Te Nagy, Te Óriás, kénytelen 
vagy a tenyeredbe venni – mivel ketten máshogy nem 
férünk el itt…
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– Hogyne! A mérges az, amelyiktől megbetegszik a kedves 
vevő…

Minden gomba ehető. Egyszer.

17. Az alapvicc:

Egy ember száguld sebesen az autópályán. Egyszercsak hall-
ja a rádióban:
– Figyelem, figyelem! Az úton levők fokozottan vigyázzanak: 
az M7-es autópályán egy őrült szembemegy a forgalommal!
Mire az emberünk:
– Egy őrült? Az összes szembejön velem!

Együtt nevetünk, együtt…

Egy kisfiú erősen ágaskodik egy kertes ház csengője után, de 
nem éri fel. Egy járókelő kedvesen odalép hozzá:

A kisfiú cinkosan felnéz a felnőttre:
– Akkor most fussunk. mielőtt kijönnek!
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