
Nem mindig  tudjuk megoldani mások problémáit. A megoldás
nem is mindig általunk születik. De egy apró mozdulattal is köz-
vetíthetünk valamit Isten szeretetéből.

Ha a vándorban felismerjük az Urat, a találkozásból új élet születhet.

Kísérlet négy szóra
(ellenség, idegen, vendég, barát)

Nekem nincsenek ellenségeim.
— Lehet-e ennél jobb?

Nekem mindenki az ellenségem.
— Lehet-e ennél rosszabb?

Lehet,
lehet. Akinek nincs ellensége,

azt nincs miért irigyelni. Arctalan:
nem jó, nem szelíd. Mert feldühít a jóság, megvadít a szelídség.
Az arcunkat az ellenségeink formálják? Látják

irigyen szépnek,
kárörvendően csúnyának?

Az ellenségeink szeretnek minket, foglakoznak velünk.
Az ellenségeinknek sok mindent köszönhetünk,
legalább annyit, mint önmagunknak.

Nekem minden az ellenségem. Nekem a semmi az ellenségem. —
Ez a fokozás. A rosszabb.

És kell-e vendégelnem a semmit, barátkoznom a mindennel?
Mindennap. Soha.

Barátaim, szerettek ti engem? Olyan idegenek vagytok.
Meghívlak hát egy ismerkedési estre.
Mindenki mondja el legtitkosabb gondolatát, amit még maga előtt is szé-
gyell!
Több kiló véreshurkát veszek a piacon. Azt sütöm ki erre az alkalomra.
A házbeliek becsöngetnek, mint a megbabonázottak.
De a barátok nem jönnek. Jöjjön helyettük más!
Jöjjön a szomszéd, neki nem is kell semmit elmondania,
mindent hallottam a falon át.
Jöjjön a rendőr,

az ellenőr,
a katona,

a politikus,
a puskás,

a parancsnok,
az erénycsősz.
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Na de ők mind azt mondják, a barátaim.
Titkos gondolataik pedig nincsenek is.
Nekem viszont van egy titkos gondolatom,
szeretném, ha mindenki magán kezdené
a rendet,

a törvényt,
a katonaságot,

a politikát,
a célozgatást,

a parancsolást,
az erényességét.

És maga lenne a maga barátja,
a maga vendége,

a maga idegene
és a maga ellensége is.

A magáé — és senki másé.
A különbség, mint egy pók és a hálója,
a világ és a hálója,
a semmi és a hálója között,
kisebb az elvárhatónál.
Különbség csak egy van,
ha te én vagyok.
De ez is olyan különbség,
amire Isten azt mondja magában,
mindkettő vele azonos.
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A Vigilia Kiadó újdonsága

Leo Maasburg: Teréz Anya
Csodálatos történetek

Teréz Anya — közelkép egy vonzó, szellemes, 
humorral teli csodálatos szentről.
Egy kortárs tanúvallomása e könyv: Leo Maasburg az egyet-
len német anyanyelvű pap, aki papként és útitársként sok
éven át kísérte Teréz Anyát. Varázs latos történeteket mond
el, amelyeket kora egyik legnagyobb egyéniségének oldalán
élt át: kisebb és nagyobb csodák sorozatával. Az Isten szere-
tetébe vetett határtalan bizalom, a hit hegyeket megmozgató
ereje és a meg nem haló remény sugárzik belőlük.
Ára: 3.200 Ft

Megvásárolható vagy megrendelhető
a Vigilia Kiadóhivatalban:

1052 Budapest, Piarista köz 1. Telefon: 317-7246; 486-4443
Fax: 486-4444 E-mail: vigilia@vigilia.hu
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