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KÁNTOR ZSOLT 

Jézus Krisztus Szarvason 

 

dióhéjakat úsztattam a Körös-holtág  
arborétumi kanyarjánál 
kis cetlikre igeverseket másoltam 
a nemes ember nemes dolgokat tervez  
és azokban meg is marad 
aki benne hisz az nem fut 
lerontván minden okoskodást és magaslatot  
ami Isten ismerete ellen emeltetett 
foglyul ejtvén minden elképzelést  
ami engedelmességet szül az Úrnak  
szóval papírgombócokká gyűrtem  
e kis idézetegyüttest 
és minden egyes héjba egy-egy igevers került  
így utaztak a szellemi áldások 
ahová épp a Szentlélek vitte őket –  
Joel szomszéd telke/mólója előtt  
odakoccantak a kövekhez 
ahol egy vakációzó kisfiú lubickolt  
odakiáltottam neki nézd meg mi van bennük!  
Jancsika elkapott egy hajót és bontogatni kezdte  
a papírgalacsint : te már az Úr áldott 
embere vagy – mondta neki a dióhéj  
erre összegyűjtötte az összes csónakot  
és mosolyogva integetett 
te is ahhoz imádkozol akihez én – kérdezte  
igen Jézus Krisztushoz –  
akkor ez az egész város megmenekült 
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Isten szelleme van itt  
(IMA-MINTA) 

 

Isten szelleme van itt, betölti a gondolatokat, ujjong  
az elme, öröm árad az agysejtekre, gyógyító kenet. Nárdus  
kenőcs és alabástrom illata száll, extázisban fürdik az emberi  
fej, a szív repes, a lélek boldog. Isten szelleme megelevenít,  
újra képessé tesz a jókedvre. Jézus Krisztust, az Isten egy- 
szülött fiát dicsőíti a kéz, a láb, a hegedű, a dob, a hárfa és a  
trombita. Jézus vére folyik végig rajtunk, mint drága olaj, meg- 
tisztít minden rossztól, eltünteti a bűnt az életünkből.  
Tapsoljatok folyók, boruljatok le hegyek, itt a Dicsőség Ura  
Közöttünk! Táncoljatok őzikék, mókusok, itt a Bárány ! Zengedezz  
hozsánnát, Erdő, Rét, itt a Menny Királya! 
 
 
 

A reménység foglyai  
(ZAK. 9. 12.) 

 

Abban az időben lesz az, hogy tízen könyörögnek 
egyszerre, hadd menjenek veled, hadd kísérjenek el 
oda, ahova  utad visz, mert tudni fogják, rajtad van a 
kenet. Nem érheti baj,  aki Hozzád csatlakozik. Ahol Te 
vagy, ott ifjakat tesz virágzóvá a gabona  és leányokat 
gyógyít meg a must. A gerlicéid lelkét nem adod a 
fenevadnak. És uralkodsz tengertől tengerig, folyók 
tapsolnak jöttöd örömére. A legdrágább  olajjal kensz 
meg bennünket, a Te felkentjeidet, végigfolyik rajtunk 
dicsőséged  és bevon. Mint a reggeli harmat Sion 
hegyén, úgy lepi el életünk dolgait szent jelenléted. 
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Olyan lesz Júda háza, mint a harcra felékesített ló.  
Híveid ragyognak, mint a korona kövei.  
Szemeid átpillantják az egész földet. 
Tied legyen minden áldás. 
Makulátlan, szeplőtelen és feddhetetlen vagy.  
Te adsz mindent, ami jó. 


