
TANÍTS A CSÖNDRE 
 
Uram, ha mégis, napjában egyszer teljes csönd lehetne. Nem kérek többet, csak egy 
negyedórát, amikor egy hang sincs, semmi se moccan, hallgat a rádió és nem hallani 
mást, 
csak ahogy lüktet a vér, keringve az ereken át. 
Ha akarom, behúnyom a szemem, de amióta nagy sírással megkezdtem földi utam, 
fülem mindig nyitva van. 
Védtelenül szolgáltat ki a zajnak, a locsogásnak, a kornyikálásnak. 
Tudom, Uram, hogy sem a munkámban, sem a városban, mint négygyermekes 
családapa nem élhetek remeteként, semmi jogom félrevonulni, mint amikor „búvik a 
berki madárka.” 
De egyszer egy nap, csak egyetlenegyszer kellene egy kis csöndes pihenő. 
Nem nyárspolgári vágy ez az öntelt nyugalomra. 
Hanem emberi jog. 
Másképp hogy tudnám áttekinteni az életet, uralkodni az idegeimen, hogy tudnék 
négyszemközt beszélgetni Veled, Istenem?! 
Ments meg, Uram, az üres locsogástól, a vadul száguldozó motor fülsiketítő zajától, 
az őrjítő zenebonától! 
Adj a gyermeknek békés játékot és nyugalmas álmot – nem korholás, sírás után. 
Add, hogy senki tolakodó ne csöngessen az ajtón. 
Hogy a nap folyamán egyszer végre nyugtom legyen. 
És mégis, Uram, azzal, hogy nyugalmat akarok magam körül, hogy megtanulok 
olykor kikapcsolódni, hogy csöndért könyörgök Hozzád, még nincs megoldva 
minden. 
Csöndnek kell lennie bennem is – legalább az ilyen negyedórákban. 
Másképp a magam belső életében csak utat nyitok a lappangó önszeretetnek, 
önzésem rádióreklámjának: féltékenykedésnek, önszánalomnak, hamis 
fölényeskedésnek. 
Uram, parancsolj hallgatást gondolatban elkövetett bűneimnek, hogy töltse be 
helyüket a csönd, a Te érkezésed csöndje. 
Mert Te – akinek lába, mint zsámolyon, nyugszik a Földön, és összegöngyölöd az 
eget, mint kabátot – úgy jössz, mint enyhe szellő. 
Ahogy Illésnek mondtad magadról. 
Jössz akárha tolvaj az éjben, jössz, mint szerelmes a szerelmeséhez. 
Uram, bevallom, halkan közelgő lépteidre, halk kopogásodra, halk hívásodra sokszor 
nem figyeltem – gyakran egyáltalán nem is akartam figyelni. 
Mert egy monológot mormoltam Neked, és azt mondtam rá: ima. 
Ezzel takarítottam meg a fáradságot, hogy szavadra figyeljek és megtegyem, amit 
csak a csöndben súgsz nekem. 
Uram, ajándékozz nekem nyugalmat, taníts meg a csöndre, hogy szavadat 
meghalljam 
És új beszélgetést kezdhessek Veled. 
Szólj, Uram, és én odafigyelek! 
 

(Paul Roth) 
 



Néha segít, ha hátralépünk, és távolabbról nézzük a valóságot. 
Az Ország nemcsak erőfeszítéseinken, hanem álmainkon is túl van. 
Életünk során csak egy apró töredékét teljesítjük be Isten művének, 
Ennek a hatalmas vállalkozásnak. 
Semmi sem tökéletes, amit teszünk: az ország mindig túl van rajtunk. 
 
Nincs olyan állítás, amely mindent kimondana, ami mögötte van. 
Nincs olyan ima, amely mindent kifejez a hitről. 
Nincs olyan gyónás, amely elhozza a tökéletességet: nincs olyan főpásztori 
Látogatás, amely elsegít az ideális állapotba. 
Nincs olyan terv, amely beteljesíti az Egyház küldetését. 
Nincs olyan célrendszer, amelyben minden benne van. 
 
Itt vagyunk hát mi. 
Magot ültetünk, amely egyszer kinő. 
Öntözzük az elültetett magot, tudván, hogy a jövő van benne. 
Alapot vetünk, amely tovább fejlődik. 
Olyan kovászunk van, amelynek az ereje messze túlmutat rajtunk. 
 
Nem tehetünk meg mindent – olyan felszabadító, amikor megértjük ezt! 
Így merjük megtenni, sőt: nagyon jól végezni, amit teszünk. 
Lehet tökéletlen – de ez a kezdet, egy lépés az úton, és kapu Isten 
Kegyelmének, hogy behatolhasson és elvégezze a többit. 
 
Talán sosem látjuk meg a végeredményt, de hiszen ez a különbség  
Az építőmester és a munkás között. 
Mi nem építőmesterek, hanem munkások – nem megváltók, 
Hanem szolgák vagyunk. 
Egy olyan jövő prófétái, amely nem a sajátunk. 
 
Amen. 
 

(Oscar Romero érsek) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


