
TAVASZI KÖSZÖNTÔ
Velünk van, vele vagyok, magammal vagyok, feltámadtam?

„És a vak éj után

Ragyogva kél napunk;

Jelenti: álmaink

Után – feltámadunk.”

(Tompa Mihály: 

Alkonyatkor – részlet)

indig velünk van Jézus, ebben bízunk. Érezzük, tapasztaljuk, megsejt-

jük, hogy mellettünk áll, bele kapaszkodhatunk kezébe. 

Bajainkban, szenvedésben, betegségben néha fellázadunk, mert a fájdalom

belénk mar, Jézus viszont nem szorongat minket, nem nyom agyon jelenlé-

tével, gyengéden, szelíden érezteti magát: a bajt közvetlenebbnek éljük meg.

Jézus velünk van, de én vele vagyok-e? Mennyire vagyok hûséges, men-

nyire vagyok hûtlen? Sok-sok vak éj jelenik meg perceimben. Elfelejtem Ôt.

Nemcsak fájdalommentes pillanataimban, de fájdalmaimban is. Vak éj van

bûneimben, mulasztásaimban, tehetetlenségeimben, tétlenségemben. Oly sok-

szor vagyok szívesen ebben az éjben, dédelgetem ezeket az álmokat.

Jézussal kellene lennem, fel kellene támadnom! Álmaim, vak éjeim után

szeretnék én is feltámadni, nemcsak egyszer, nyomában járva, hozzá tartoz-

va, hanem mindig. Minden álmom, rossz álmom után. Minden bûnöm, min-

den éjem után. Hozzá szeretnék lépni, észrevenni jelenlétét. Naponta, órán-

ként szeretnék feltámadni!

Szeretnék újra magam lenni, teremtett és megváltott, feltámadó, magára ta-

láló. Akkor vagyok magam, ha vele vagyok, ha vele élek. Jó magamra, jó ôrá

találni! Észreveszem, ha feltámadok, hiszen akkor kerülök helyemre, ahol ô is

ott van. Észreveszem, hogy sikerült kitörni az álomból, vége van az éjnek, mert

akkor kisimulnak lelkem ráncai, biztonságban érzem magam helyemen, Nála.
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60 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING 

2009 ôszén, dr. EGRI LÁSZLÓ vezetésével.

A képzés idôpontjáról, pontosabb információiról a nyár folyamán

tájékozódhatnak a www.kloe.info.hu oldalon, 

illetve az l.egri@chello.hu e-mail címen.

40 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT-B/17.)

Tréning ideje: 2009. június 8-12-ig. 

Jelentkezési határidô: május 1.

Tréning és gyakorlat helyszíne: (volt OBSI) 

Baleseti Központ Bp. Fiumei u. 17.

Elméleti téma: A lelkigondozás mint kísérés

Tréning vezetôje: KULCSÁR ZSUZSANNA

40 ÓRÁS GYERMEK-LELKIGONDOZÓI TRÉNING (KLT – GY-B/18.)

Tréning ideje: 2009. október 5-9-ig. 

Jelentkezési határidô: augusztus 31.

Gyakorlat helyszíne: SOTE I. számú Gyermekklinika

Elméleti téma: 

GYERMEKEK LELKIGONDOZÁSA és a TEAMMEL VALÓ

EGYÜTTMÛKÖDÉS

Tréning vezetôje: KULCSÁR ZSUZSANNA

A képzések jelentkezési lapjait, a megadott határidôig, 

a következô címre kell küldeni:

Palotás Rozina 1117 Budapest, Móricz Zs. krt. 1. 

vagy palotas.rozina@gmail.com

E-mailen is kérjük feltüntetni a jelentkezési lap szerinti összes adatot! 

Ne felejtse el megadni a képzés jelét is! 

További információk: www.kloe.info.hu

„Adjatok hálát s virágot,

Tömjént hozzatok.

Hallelujah! hallelujah!

Zengje ajkatok.

Mert feltámadtok ti is még

Valamennyien,

Mint az istenember egykor:

Gyôzedelmesen.” 

(Reviczky Gyula: Feltámadás – részlet)M


