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Előszó

Isten GPS-e

Egy anekdota szerint a székely bácsi hazafelé menet a sötétben 
nekimegy a villanypóznának és elkezdi tapogatni. Megy körbe-
körbe az oszlop körül, és egyszer csak elkeseredve felsikolt: „Jaj, 
istenem, be vagyok falazva!” Sokszor úgy érzi magát az ember, 
mintha be lenne falazva, elvárások, szabályok, határok zárják le a 
lépteinket. Szeretnénk megfelelni mindenkinek, és életünk köny-
nyen átalakul a különféle szerepek miatti „látszatéletté”, pedig a 
felesleges terheinket levethetnénk, és megkönnyebbülve, szaba-
don folytathatnánk utunkat.

Ahogy a szerelmes lángoló szerelmétől vezetve, hátra sem 
nézve, ledobva mindenét meztelenül siet társa karjai közé, az 
isteni szeretet tüzétől űzve mi is mint ócska göncöket hagyjuk 
magunk mögött mindazt, amiért mások verejtékes munkával törik 
magukat: rang, cím, vagyon, elismerés, méltóság, mert az igazi 
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szabadságra vágyó ember mindent elenged, mi elválaszthatná 
kedvesétől. Hiúság, kapzsiság, bírvágy mind-mind kolonc, mely a 
szárnyalásunkat lefogva elvegyít a föld sarával, és életünket halott 
dolgok múzeumának őrzőjévé teszi. Együgyűnek kell legyünk, 
s ez az egyetlen ügy a mi esetünkben nem más, mint a Szeretet 
Istenének szolgálata! Mire vágysz: a Végtelenre, vagy arra, hogy 
hozzád hasonló, marék porból született emberek csodáljanak, és 
olyan helyekre ültessenek, amelyek ma talán fontosak, de holnap 
már semmivé válnak?!

Persze ez nem jelenti azt, hogy fakírként a pusztába kellene 
költöznöd, hanem mint az utas a tömegközlekedést, a birtoklás 
vágya nélkül egyszerűen igénybe veszed a dolgokat. Élsz, de nem 
mint a gazda, hanem mint a hegymászó, aki a cél felé törve meg-
fogja a követ, melyben megkapaszkodik, de nem viszi magával, 
mert tudja, hogy ha zsákjába tenné, a súly visszafogná őt. Úgy 
hódíts, hogy nem birtokolsz felesleges dolgokat, úgy lesz minden 
a tiéd, hogy mindenen sietség nélkül keresztüllépsz, másokkal 
megosztod őket, így válik a végtelenre nyílt szabadságod gazdag-
sággá, Isten előtt kedves nászruháddá!
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Szent Ágoston mondta: „Nyugtalan a szívem, míg meg nem 
nyugszik benned, Istenem.” Sajnos az istenhit halványulásával, 
elhalásával a belénk oltott, Isten iránti végtelen szeretet, imádat, 
mint a lepadolt forrás vize, utat keres, felszínre tör, és ez a ha-
talmas nyugtalanság űz minket. S mivel e szeretet nem találja a 
maga végtelen, élő célját, ezért embertársainkra zúdul, vagy az 
anyagi javak, a hatalom, a hírnév megszerzésére irányul. Társunk 
természetesen nem tudja kielégíteni ezt a parttalan vágyat, ezért 
ellene fordulunk, elégedetlenségünkben kapcsolatainkat kérlelhe-
tetlenül összetörjük, hisz a végtelen szeretet, szépség, boldogság 
utáni vágyunkat, bármennyire is akarná, nem tudja megadni egy 
ember. A faragott, festett bálványok kora lejárt, de sajnos ma pá-
runkból, a gyermekeinkből, a celebekből, a politikusokból és az 
anyagi javakból, mámoros élvezetekből készítünk magunknak 
élő bálványokat. Imádjuk őket, de ők csak hamis istenek, nem 
képesek a végtelen iránti szeretetünkre válaszolni.

Kérdezheted, mi segíthet, hogy elindulj a szabaddá válás útján. 
Talán szigorú parancsoknak kell engedelmeskedned? Az írástu-
dók és a farizeusok a világuk meghatározó, legfőbb értékének 
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a törvényeket, az előírásokat és a parancsokat tartották. Azok 
mögé bújva zárkóztak el sokszor a konkrét jócselekedetek vég-
zésétől, a szeretet gyakorlásától. Krisztus viszont a világunkat 
mozgató legfőbb értéknek, a fő parancsnak a szeretet parancso-
latát teszi. Ő nem bonyolította túl az előírásokat, a valódi boldog, 
szabad élet játékszabályait: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szí-
vedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legfőbb: az első 
parancs. A második hasonló ehhez: szeresd felebarátodat, mint 
önmagadat. E két parancson függ az egész törvény és a próféták.” 
(Mt 22,37-40) Ha ezek szerint élsz, olyan örömökben lesz részed, 
amelyek után reggel nyugodtan a tükörbe nézhetsz, nem lesz ke-
serű íz a szádban, és nem okoznak csömört, émelyítő undort, 
lelkifurdalást.

Az élet nem babra megy, vészesen komoly, hisz a születésünk 
nemcsak egyetlen utat, az örök életre vezető keskeny utat tárja 
fel előttünk, hanem sajnos a kényelmes, széles utat is, bűnös vá-
gyaink züllött útját is, mely képes egész civilizációkat letépni az 
emberiség nagy fájáról, képes nemcsak városokat, hanem egész 
földrészeket is lángba borítani, elpusztítani, a kárhozatba taszítani. 
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Hiszem, hogy drága Megváltómat, ég és föld között megfeszít-
ve, nem a szegek tartották a keresztfán, hanem az irántunk való 
féltő szeretet. A kereszt egy hatalmas, vérző felkiáltójel, mely a 
végtelen szeretet nyelvén kiáltja kétezer éve mindannyiunknak, 
hogy ne álljunk szóba a bűnnel, ne kacérkodjunk vele, mert, mint 
a fertőző betegség, nemcsak szétrágja az örök boldogságra szü-
letett testünket, lelkünket, de szétterjedve a társadalmainkban 
történelmi súllyal évszázadokra képes visszavetni fejlődésünket, 
kimondhatatlanul kegyetlen pusztítást végez. A gonosz nem ját-
szadozik velünk, remegve gondoljunk a világháborúkra, vagy 
arra a mérhetetlen pusztításra, amelyet például Mohács, Trianon 
jelentett népünk életében.

Ne tápláljunk valami naiv, gyermeteg képet az Istenről. Vég-
telenül irgalmas, szeret bennünket, utat mutat, de tudnunk kell, 
hogy a szeretet, a jóság útján kívül nincs másik út, mely az életre 
vezetne, szabad akaratunk van, és a saját bűneinktől csak mi tud-
juk megvédeni magunkat!

A jó Isten mindannyiunk szívében él, és a saját GPS-ével ve-
zet bennünket: lelkiismeretünk törvényei és a parancsolatok által 
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megmutatja a legtisztább, legegyenesebb utat a boldogulásunk, 
a mennyek országa felé. Az élő hit hullámhosszán kapcsolatba 
léphetsz vele, nála mindig zöld a lámpa. Jósággal mondja, hogy 
most jobbra mosolyogj és légy kedves, aztán most balra fi gyelj, 
mert ott tátong a bűn szakadéka.

Ha az útszéli tarka virágoktól vonzva letérnél a helyes útról, 
mennyei Atyánk, látva maréknyi porságodból fakadó gyengesége-
det, szelíd jósággal csak annyit mond: újratervezés, azaz bűnbánat.

Nem tudsz annyira elkóborolni, hogy Istenünk megsértődjön 
rád, vagy hogy ne tudna a legsötétebb zsákutcából is újratervezni 
mindent. Ő nem kötekedik, nem kap kicsinyes dührohamokat 
botlásaid láttán, szeret, mert a gyermeke vagy, vezet szelíden, 
és kitartó jósággal mindig melletted van!

Merj az élő hit útjára lépni! Mindig van tovább! Nyugodt 
lehetsz, mert bárhol is vagy, Isten mindig meg tudja mutatni 
a következő helyes lépést, az utat, mely célba vezet, mely által 
elérheted a legbensőbb, csodás álmaid.

Szeretettel,
Csaba testvér





19

Ajánlás

A parancsok végén isteni „óhajtójelek”

Szabadok vagyunk – nem telepszik már ránk egy véres, elnyo-
mó diktatúra; szabadon hallathatjuk hangunkat, ha az a szabad-
elvűeket nem sérti, lájkolhatunk és fröcsöghetünk; szabadon 
választhatunk társat és elválhatunk, szabad szerelemben élhetünk; 
dönthetünk testünkről, hogyan nézzen ki, átszabathatjuk, ha nem 
elég vonzó; eldönthetjük, hogy nem zavarja-e szabadságunkat a 
bennünk fogant élet; választhatunk, fi úk vagyunk vagy lányok, 
függetlenül attól, hogy milyen nemi jegyekkel születtünk; sza-
badon halálra dolgozhatjuk magunkat, hogy a jövedelmünket 
olyan dolgokra költsük, amelyek nélkül boldogan éltek őseink, 
és élhetnénk mi is; szabadon rángathatunk bárkit, és persze 
rángathatnak minket is az okoskütyük pórázán, hiszen elvárás, 
hogy elérhetőek legyünk a nap folyamán bármikor és bármilyen 
helyzetben; szabadon szörfözhetünk a tengernyi információban, 
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és órákon át szabadon zongorázhatunk a klaviatúrán, hogy 
a csudajó szabadságunkkal járó feszültséget oldjuk valahogyan.

Tényleg szabadok vagyunk? És boldogok?
Csaba testvér azt mondja, az igazi szabadság nem a kötöttsé-

gektől való elszakadás, hanem hogy nap mint nap szabadon dönt-
hetünk a szeretet mellett. Ferenc pápa ugyanezt az iránytűt adja 
nekünk: „A szabadság nem azt jelenti, hogy bármit megtehetünk, 
és hagyjuk, hogy szenvedélyeink uralkodjanak rajtunk, választás 
nélkül sodródva egyik élményből a másikba, az idők divatját kö-
vetve örökké serdülőkorúnak maradva az életben. A szabadság 
nem azt jelenti, hogy kidobunk mindent az ablakon, ami nem 
tetszik. Azért kaptuk a szabadságot, hogy jó és végleges dönté-
seket tudjunk hozni az életben.” „Legyünk a szeretet, ne pedig 
a kötelesség rabszolgái!”

Ezek a gondolatok nem magától értetődőek. A parancsolat 
szóról aligha a boldogság jut eszünkbe, hanem inkább a köte-
lesség, az izgalmastól való elzárás, a fogcsikorgatás és az izzad-
ságszag… Ezért jobbnak látjuk, ha nem is veszünk tudomást 
róluk, igyekszünk a korlátokat kiiktatni az életünkből. És mi 





23

a végeredmény? Sokan szabadon száguldanak a reménytelen-
ségbe, a káoszba, a kiégés felé. Jelzi ezt az öngyilkosságok, szen-
vedélybetegségek, széthullott családi kapcsolatok, magányosok, 
depressziósok egyre növekvő száma.

A gyártó minden géphez köteles használati utasítást adni. Az 
élet teremtője sem tett másként – a tízparancsolat, a szeretetparan-
csolat használati utasítás a boldog élethez. A parancsolatok végén 
levő felkiáltójelet értelmezhetjük tiltásként, de sokkal felemelőbb, 
ha isteni óhajként, sóhajként tekintünk rájuk. A tízparancsolat 
így is lefordítható nagyon röviden: boldog és szabad az, aki csak 
Istent isteníti, aki meg tud pihenni Nála, aki szereti és tiszteli az 
életet, az életadóit, önmagát, a társát, az embertársait, azok tulaj-
donát és az igazságot. Bárcsak ezek szerint próbálnánk, tudnánk 
élni, és akkor boldogabbak lennénk mi is és a környezetünk is!

Karikó Éva
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Minden szabad, de nem minden 
szolgál javunkra

 1.  Isten az embernek szabadságot adott: kihúzhat minden 
fi ókot, számba tudja venni az összes lehetőséget, ami előtte 
áll. Az a jó, ha nyugodtan, alázatosan, csendesen, átimád-
kozott szeretettel döntesz, és választod ki azt az utat, mely 
számodra a legszebb, és ezt az utat bejárod.

 2.  Az Úr nem dirigál, nem rángat minket, hanem alázattal, 
nagy szeretettel vezet. Tiszteletben tartja személyes szabad 
akaratunkat, döntéseinket.

 3.  Isten helyettünk nem tud a jó mellett dönteni. Krisztus 
világít, fényt, reményt, erőt ad, vezetni is tud bennün-
ket, hitünket el tudja mélyíteni, de a döntéseket nekünk 





27

kell meghoznunk. Az örök életünk a saját döntéseink gyü-
mölcse.

 4.  A szabadság Isten hihetetlen ajándéka. Isten arra hív, hogy 
mérhetetlen bizalmára szeretettel válaszoljunk. Jézus azt 
mondja, hogy az ajtóban áll és zörget, ha megnyitjuk az 
ajtót, akkor bejön, velünk lesz, és mi ővele. Nem tö ri ránk 
az ajtót. Ez az isteni tapintat mélyen megrendít engem.

 5.  A szabad akaratot a létező legnagyobb erőnek tartom: 
dönthet az ember bármikor, bármilyen helyzetben a sze-
retet mellett, és sajnos a legnagyobb kényelemben, jólétben 
is dönthet a gyűlölet, a harag mellett.

 6.  Auschwitzban, a koncentrációs tábor poklában Maxi-
milian Kolbe atya önként magára vállalta a halált egy 
családapa helyett. A gázkamrák árnyékában is lehetett a 
szeretet mellett dönteni, Istennel élni, a mennyek orszá-
gába vezető út ott sem volt elzárva senki elől.
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 35.  Hisszük és valljuk, hogy akik nem találkoztak Jézus 
Krisztussal olyan módon, hogy az evangéliumot hitelt 
érdemlően hirdették nekik, emiatt nem hisznek benne, 
más valláshoz ragaszkodnak, azok lelkiismeretük mélyén 
szembesülhetnek Istennel, és dönthetnek a szeretet mel-
lett, a jóság, az irgalmasság útján járhatnak.

 36.  Ha valaki lelkiismeretére hallgatva szépen él, bár a keresz-
tény törvényeket nem ismeri, akkor ő kedves Isten és az 
emberek előtt is. A lelkiismereti szabadság törvényét 
az alkotmány elfogadja, minden nemzetközi szerződés 
elismeri.

 37.  A lelkiismeretünk az a fórum, amely élő kapcsolatot teremt 
a Szentháromsággal. Az az ember boldog, aki a lelkiisme-
retét tudja követni kis és nagy dolgokban egyaránt.

 38.  Ne azt nézzük, hogy mások mit csinálnak vagy nem csi-
nálnak, hogy egyesek lopnak, csalnak, hazudnak. Az az ő 
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 60.  Isten azt mondta, ne ölj, ezzel szemben sok államban elfo-
gadják az abortuszt, az eutanáziát. Elég a parlamenti több-
ség ahhoz, hogy megváltoztassák Isten törvényét. Pedig az 
Isten által adott törvények örök érvényűek. Az élethez való 
jog törvényére szüksége van a társadalomnak. Milyen jó 
lenne, ha az emberi lét alaptörvényeit is, amelyeket Isten 
jónak látott kinyilatkoztatni számunkra, kőbe vésett tör-
vényeknek tekintenénk, és ezek szerint szerveződnének 
közösségeink, az államok, az emberiség nagycsaládja!

 61.  Akármekkora keresztény is vagyok, a testemben állandó 
harc folyik, huszonegy nap alatt az összes vörösvérsejtemet 
megeszik a fehérvérsejtek. Ez van. Küzdeni kell a létért, 
farkastörvények uralkodnak. Le lehet térni a tízparancsolat 
útjáról, de akkor könnyen zsákmány lesz emberből, és el-
pusztulhat. Ha a szeretet útján kívül lett volna más út, Isten 
azt is biztosan megmutatta volna, de csak ezt az utat mutat-
ta. Én azt látom, még ha a gyerekek ki is próbálják a rossz 
utat, előbb-utóbb mindig visszatalálnak a szeretet útjára.
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 62.  Döntéseinknek hihetetlen súlya van, véresen komoly ez 
a valóság – egy rossz mozdulat, fi gyelmetlenség az autó-
pályán, és lehet, hogy tolókocsiban folytatom az életem. 
A parancsolatok megszegésével álmainkat törjük össze, 
és ezen már az sem segít, ha hárítunk, és kudarcainkért a 
világot tesszük felelőssé. Az igazi szabadság az Isten által 
ajándékozott parancsok hálójában van.

 63.  Szeresd önmagadat, tedd szeretetre méltóvá, drágává, bol-
doggá a saját életed! Isten azt szeretné, hogy a saját képé-
re és hasonlatosságára átalakulj, teremtő, világot formáló 
erővel még nálánál is nagyobb csodákat tégy szeretteid 
javára. Én hiszem, hogy ez az út járható, s minden ember 
számára nyitva áll.

 64.  1981-ben fent a Hargitán, mint segédbányász, én a szeretet 
útjára léptem. Az elmúlt harminchat év számomra a fenti 
elveket mindennél jobban igazolta. Mindaz, mi bennem és 
körülöttem megszületett, a szeretet parancsából született. 
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A gonosz csalija

 97.  Isten miért tűri a sok gonoszságot a földön? Ezt a kér-
dést sok irányból meg lehet közelíteni: egy édesanya mi-
ért tűri, hogy a gyerekei kocolódjanak?! Hiszem, hogy az 
édesanya soha nem akarja, hogy gyermekei szenvedjenek, 
egymásnak és maguknak fájdalmat okozzanak. Mindent 
megpróbál, hogy szeretetével, jóságával rávegye őket arra, 
hogy egyezzenek meg. Az erőfeszítését sokszor eredmény 
koronázza, máskor nem.

 98.  Nem Isten hullatja az erdőinkre a kénes esőt, nem ő sze-
meteli tele világunkat meggondolatlanul, nem is ő dobja 
le az atombombát, nem ő szervezi a világháborúkat, a ve-
szekedéseket, az ellenségeskedést, nem ő hagyja az úton 
az éhező gyermekeket, nem ő készíti a kábítószert, hanem 
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mi, emberek. A mi bűneink, vakságunk, butaságunk hozza 
a nyakunkra a sok bajt.

 99.  Ha valaki addig rángatja a szekrényt, míg magára borítja, 
ne az asztalost szidja, hanem saját magát. A mi rossz dönté-
seink, bűneink következményét nem szabad Isten nyakába 
varrnunk.

 100.  A ma embere gyakorta nemcsak Istenben nem hisz, hanem 
a gonosz lélek létét sem fogadja el. Éppen ezért mind az 
Isten, mind a gonosz lélek szerepét embereknek osztjuk ki. 
Groteszk, visszataszító, amikor egy-egy embert környezete 
istenít; de talán még ennél is szörnyűbb, amikor valaki 
hitetlenségében Isten trónjára vágyik. Bár meg-megcsil-
lan Istenünk fénye rajtunk, egy-egy szép vonása feltűnik 
arcunkon – de természetesen nem vagyunk istenek. És 
sajnos sokszor a gonosz, a gyűlölet mozgatja kezünket, 
lábunkat, nyelvünket.
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Ne görnyedezz fölöslegesen 
mázsás súlyok alatt!

 125.  Ha a szívünk, mint egy mosogatószivacs, tele van min-
denféle mocskos lével, Isten nem erőst tudja a kegyelmét 
belerakni. Ki kell üresítenünk magunkat, hogy nyitottá 
váljunk az értékek, a kegyelem befogadására. Kell, hogy 
magunkba nézzünk, elcsendesedjünk, hogy szívünk mé-
lyén legyenek átimádkozott álmaink, terveink, melyeket 
Isten segítségével meg szeretnénk valósítani. Szüksé-
ges, hogy tisztában legyünk életünk céljával, értelmével, 
és higgyünk a túlvilági létben, amely az életünk végén 
vár ránk.

 126.  Ha az ember egy pincében didereg, és fél a sötétben, nem 
látja a szép színeket, rosszul érzi magát egyedül, akkor 
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nem azért nem jut hozzá fény, mert a Nap megharagudott 
rá, és ki kell engesztelnie, hogy újra süssön, hanem egy-
szerűen fel kell mennie a szabadba. A Nap mindig ontja a 
fényt, meleget még akkor is, ha felhők takarják el. A rossz 
tetteink, döntéseink árnyékolnak be minket, nem pedig 
Isten hagyott el minket.

 127.  Keresztes Szent János mondta: ha a csutakot, a fadarabot 
kivesszük az ingoványból, majd tűzre tesszük, annak előbb 
ki kell sírnia, ki kell fortyognia magából a mocsarat, s csak 
azután kaphat lángra. A tűz láthatóvá teszi az évek alatt fel-
gyülemlett, éghetetlen szennyet. Isten jelenlétében szépen 
megtisztulunk, és lassan-lassan mi is eggyé tudunk válni 
a lánggal, lobogni kezdünk, fényünk, világunk, meleg-
ségünk lesz, eggyé válhatunk Krisztussal, a megtestesült 
Szeretettel – ez a lelki élet.

 128.  Mindannyian árnyékból és fényből gyúrt lények vagyunk, 
mindenki érzi magában a sarat, amelyből született, de 
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vigasztal, bátorít, az egyház hitével mondja, hogy bízhatsz, 
kósza vándor, mert Isten minden bűnödet megbocsátotta, 
most már a helyes útra kerültél, s ha itt kitartasz, célba érsz.

 160.  A szálkát a lábból kiszedni fájdalommal jár. A bűnbánat 
az a művelet, amikor kihúzzuk a szálkát, hogy a seb be 
tudjon gyógyulni.

 161.  Az igazságot általában más szokta megmondani nekünk. 
Keress egy lelkivezetőt, és kérd meg, ahogyan az orvost is 
kéred, hogy beszélgessen el veled, és őszintén mutasson 
rá a hibáidra, és ő lelkipásztori bölcsességgel fokozatosan 
elkezdi fi gyelmedet a sebekre irányítani. Lehet, hogy fájni 
fog, de inkább itt a földön fájjanak a felismert gyarlósá-
gaink, mint a túlvilágon, mert itt lehetőségünk van min-
denért bocsánatot kérni, mindent jóvátenni.

 162.  Miért van szükség papra, akinek megvallod bűneidet? Kell 
a másik ember elfogulatlan „szeme”, amely Jézus Krisztus 
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irgalmas, de a rosszat nem elmismásoló tekintetét tükrözi. 
A saját szemünk lehet elnéző, mentegető, de lehet kegyet-
len, irgalmatlan, csak a csúfságokra fókuszáló is.

 163.  Önmagát soha nem látja egészen egy ember, csak részeket 
lát magából: vannak olyan testrészeink, amiket soha nem 
tudunk megpillantani, esetleg csak tükörben. Ráadásul 
az is csak egy egydimenziós kép, nem pedig a valóság. 
Huncut az ember, amíg ki nem hűl, amíg meleg! Mi tudjuk 
saját magunkat a legkönnyebben becsapni.

 164.  A középkor nagy bölcsessége: aki saját maga lelkivezetője, 
az egy felfújt hólyag lelki vezetettje. Mered életedet mes-
tered kezébe tenni? Van lelkivezetőd? Mersz tanácsot, 
segítséget kérni azért, hogy jobb ember legyél?

 165.  Lehet, hogy nagyon ismerjük a test felépítését, működését, 
de ha valaki beteg, elmegy egy szakemberhez, az orvos-
hoz, hogy megbeszélje a panaszait. A lelki dolgainkat is 
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jó őszintén és tiszta szívvel megbeszélni valakivel, akiben 
megbízunk.

 166.  Egyedül Isten bocsátja meg a bűnöket, nem a pap – ő csak 
továbbítja Isten bocsánatát, mint vízcsap a vizet. A felol-
dozást maga Isten adja.

 167.  Ha az ember a gyónásban csak élményt, emberi kielégülést 
keres, vagy ha lelkivezetés helyett lelki fecsegést szeretne 
kapni, könnyen csalódhat.

 168.  A jó orvos nem cukorkával gyógyítja a súlyos beteget, 
hanem ha szükséges, keserű orvossággal vagy esetleg 
fájdalmas műtéti beavatkozással is. Vannak nagyszerű 
gyóntatók, akik karizmaként kapták, hogy szinte bele-
látnak a lelkekbe, rátapintanak a gyenge pontokra, és jó-
ságosan, irgalmasan, és ha kell, határozottan vezetik az 
embereket.


