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A velünk élő Isten

Amikor Karcsi is szakiskolába ment, akkor anyu 
több munkát vállalt, hogy szüleink keresetéből 
meg tudjunk élni.

Szüleim engem bíztak meg a főzéssel és a há-
zimunka egy részével. Tibike segített. Nagyon 
igyekeztünk helytállni, és sikerült is. Ám a leg-
többször elfelejtettük meglocsolni anyu szere-
tett cserepes virágait, ő pedig szomorúan néz-
te, ahogy azok lassan kiszáradtak. Kidobta őket 
mind, és egyetlen nagy cserepes növényt vett he-
lyettük, gondolván, hogy mérete miatt arról majd 
nem fogunk elfeledkezni.

Gyönyörű pálmát szállított hozzánk a kertészet. 
Olyan nagy volt, hogy alig fért be a mi kis házunk 
ajtaján. Csaknem a plafonig ért. Anyu hosszasan 
igazgatta, sokáig próbálta úgy elhelyezni a lakás-
ban, hogy ne legyen útban.

Amikor apu hazaérkezett a munkából, ráné-
zett a pálmára, majd anyura, és rögtön mindent 
megértett. Átkarolta anyu vállát, és mosolyogva 
mondta:
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– Gyönyörű pálma! Jól tetted, hogy megvetted. 
– Majd hozzám fordult –: Mariska, tálalj! Éhesek 
vagyunk!

Aznap volt Tibi tizedik születésnapja, és apu 
vett neki egy használt kerékpárt. Gondolta, hogy 
a költség majd megtérül, mivel így nem kell 
buszra fizetni. Tibi azon az estén kapta meg ke-
rékpárját, amikor a pálma beköltözött az ottho-
nunkba.

– Apu, hát ez igazán csodálatos ajándék! Hon-
nan tudtad, hogy egy biciklit szerettem volna? – 
kérdezte öcsém örömtől sugárzó arccal.

Hirtelen felpattant a helyéről, majdnem felbo-
rítva az asztalt. Forgatta, nézegette a kerékpárt, 
számlálta a sebességváltót. Majd megölelte apját, 
és kiszaladt egyet körözni az ő saját kerékpárján.

Attól kezdve mindennap együtt bicikliztünk az 
iskolába. Szerettem az öcsémmel lenni; éles esze 
volt, és mindenféle érdekes dologról tárgyaltunk 
az úton.

Egyik reggel azt kérdezte:
– Akarod hallani, hogy mit álmodtam?
– Persze. Mondd el! – húzódtam közelebb 

hozzá.
– Azt álmodtam, hogy egyedül voltam egy 

rendkívül nagy templomban, és imádkozva tér-
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deltem az oltár lépcsőjén. A magas falon lévő 
színes ablakokon keresztül beömlött a napfény, 
és minden csillogott. Parányinak éreztem ott ma-
gam. Azon gondolkoztam, hogyan lehet az, hogy 
Isten, a világ Ura, az én egyszerű imámra felfi-
gyel. És akkor Ő a nevemen szólított: „Tibi! Mit 
szeretnél tőlem kapni?”

– Hogyan? Te láttad Isten arcát? Mosolyogni 
láttad Őt? – kérdeztem meglepetten

– Neeem. Nem láttam az arcát, de tudtam, hogy 
mosolyog. – Gondolkozott egy kicsit, aztán hatá-
rozottan folytatta –: A hangja mosolygott. Igen! 
Mondtam Neki, hogy híres futballista szeretnék 
lenni.

– Úgy lesz, Tibikém. Ahogy kívánod, úgy lesz 
– ismételte meg az ígéretét.

Én nagyon boldog voltam, Maris. Felálltam, és 
kifelé mentem.

– Tibi! – Szólt utánam Isten. Nagyon komoly-
nak hangzott. Visszafordultam az ajtóból, és fi-
gyeltem. – Vigyél magaddal! – kérte.

– Uram, hová akarsz velem jönni? – Nagyon el-
csodálkoztam, hogy ezt kéri tőlem.

– Te idejöttél a házamba meglátogatni engem. 
Én is szeretnélek meglátogatni téged – mondta 
lassan, mintha minden szó fontos lenne.
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– De Uram, te nem tudnál bejönni a mi kis há-
zunkba! Milliószor hatalmasabb vagy, mint a mi 
pálmánk, és még az is éppen csak hogy befért.

– De én milliószor kisebbé tudom magam vál-
toztatni, mint a ti pálmátok! Olyan kicsivé, hogy 
még a szívedbe is beleférek – mondta Isten, és 
megint mosolygott.

– Tényleg? Hogy teszed azt, Uram? – kérdez-
tem.

Isten gyöngéden nevetett, és akkor szelleme be-
töltötte az egész templomot, teljesen átölelt en-
gem.

– Hát a szeretetem útján – mondta. – Ha sze-
retettel cselekszel, sok mindent meg tudsz tenni, 
amire álmaidban vágyakozol.

Szavai megint boldoggá tettek. Meg akartam 
Neki mondani, hogy csak jöjjön a szívembe, és én 
elviszem Őt mindenhová. De akkor felébredtem.

Tibi nagyon csalódott volt.
– Ó, Maris, most már soha többé nem fogom 

tudni Neki megmondani, amit akartam!
– Dehogyisnem – próbáltam megnyugtatni. – 

Este, mielőtt elalszol, gondolj erősen arra a temp-
lomra, ahol Istennel beszélgettél, és akkor álmod-
ban talán visszatérhetsz oda.
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Nem tudom, hogy Tibinek sikerült-e valaha visz-
szatérni abba a nagy templomba. De mi soha töb-
bé nem felejtettük el a pálmát locsolni, mert az 
arra emlékeztetett, hogy Isten úgy szeret minket, 
hogy a szívünkben akar élni.

Áldjad, lelkem az Urat, 

dicsőítsed az Istent!

(Zsolt 145,2)
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