
 
 

KESERŰ IGAZSÁGOK 
 

AZ EMBER SZAVA  

ISTEN VÁLASZA  

 
VIZAKNAI TAMÁSNÉ 

 
„Bizony, a ti gondolataitok nem az én 
gondolataim, és a ti utaitok nem az én 
utaim – így szól az Úr – mert amennyivel 
magasabb az ég a földnél, annyival 
magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, 
és az én gondolataim a ti 
gondolataitoknál.” 
 
Ézsaiás 55, 8. 

 
 

KESERŰ IGAZSÁGOK 
 
 

AZ EMBER SZAVA 
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Tégy jót! 
Minek? 

Úgyis elfelejtik. 
Üss csak, üss, 

Azt megemlegetik. 
Sérts, sebezz, 

Soha se felejtik. 
Csak jót ne tégy 
Úgyis elfelejtik. 

 
 

VÁLASZ 
 

„Bocsássátok meg, ha valaki ellen 
panaszotok van.” 

Márk 11, 25. 
 

„Én terólad el nem feledkezem.” 
Ézsaiás 49, 15. 

 
„Cselekedjünk jót mindenkivel.” 

Galata 6, 10. 
 

Isten is: 
„… jót tesz a háládatlanokkal és 

gonoszokkal.” 
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Lukács 6, 35. 
 
 

AZ EMBER SZAVA 
 

Higgy a hazug szónak,  
Hiszen azt szereted. 

Ha mocskolnak mást,  
Hogy te igaz lehess. 
Igazán azt hiszed,  

Így tisztább lehetsz? 
 
 

VÁLASZ 
 

„Aki hazugságot szól, nem állhat meg 
szemeim előtt.” 

Zsoltárok 101, 7. 
 

„Mentsd meg, Uram, lelkemet a hazug 
ajaktól.” 

Zsoltárok 120, 2. 
 

„Aki titkon rágalmazza felebarátját, 
elvesztem azt.” 

Zsoltárok 101, 5. 
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„Jézus Krisztus vére megtisztít minket 
minden bűntől.” 

I. János 1, 7. 
 
 

AZ EMBER SZAVA 
 

Szeretnek. 
Kitárt karokkal szaladnak feléd. 

Miért? 
A zsebedért, mely pénzzel van tele. 

A kezedért, mely segíteni kész. 
De legyél csak szegény, 

Megrokkant edény, 
Feléd se intenek. 

 
 

VÁLASZ 
 

„Jézus szerette az övéit e világon, 
mindvégig szerette őket.” 

Jn. 13,1. 
 

„Isten választotta ki a világ szegényeit, 
hogy gazdagok legyenek a hitben…” 

Jakab 2, 5. 
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„Boldogok vagytok ti szegények, mert 

tiétek az Isten országa.” 
Lukács 6, 20. 

 
 

AZ EMBER SZAVA 
 

Leborultak előtted? Le. 
Szeretted őket? Nem. 

 
 

VÁLASZ 
 

„Nekünk mindnyájunknak meg kell 
jelennünk Krisztus Ítélő széke előtt.” 

II. Korintus 5, 10. 
 
 

AZ EMBER SZAVA 
 

SZÁMVETÉS 
 

Ők ilyenek. 
És te milyen vagy? 

 
VÁLASZ 
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„Ne szóljátok meg egymást atyámfiai.” 

Jakab 4, 11. 
 
 

AZ EMBER SZAVA 
 

Sokat nyertél? 
Igen. 

És mit vesztettél? 
Semmit, 

Csak a lelkemet. 
Csak? 

 
Dübörög a traktor, 

Erős az ember. 
Ura a gépnek 

Az anyagnak, térnek. 
De nem a lelkének. 

 
Célom elértem. 
Van pénzem, 
Hatalmam, 
Dicsőségem. 

Kegyemet keresi az egész világ. 
 

És mondd, mit használ, 
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Ha mindezt megnyerted 
Lelked árán, 

Mely közben elveszett. 
 
 

VÁLASZ 
 

„Őrizd jól a te lelkedet.” 
V. Mózes 4, 9. 

 
„Mert mit használ az embernek, ha az 

egész világot megnyeri is, de az ő 
lelkében kárt vall.” 

Márk 8, 36. 
 
 

AZ EMBER SZAVA 
 

ÖNÉRZET 
 
 

Bírálni mernek. 
Figyelmeztetnek. 

Engem? 
 

Utamban állnak. 
Akadályoznak. 
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Engem? 
 

Előzni akarok. 
Nem engednek. 

Engem? 
 

Építeni akarok. 
Nincs engedélyem. 

Nekem? 
 

Mit képzelnek? 
Kik ők? 

Nem érdekelnek. 
 

Nekem jogaim vannak. 
Akaratom előtt 

Kell, hogy 
Meghajoljanak. 

 
Mert ÉN 

Így döntöttem. 
Ez az önérzet, 

Az ÉN ÖNÉRZETEM 
 
 

VÁLASZ 
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„Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd 
és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat 

találtok a ti lelketekben.” – Mondja 
Jézus. 

Máté 11, 29. 
 
 

AZ EMBER SZAVA 
 

Anyám, hova mégy? 
Fiam, boldog akarok lenni. 

És velem mi lesz? 
Ne félj! Visszajövök még. 

Mikor, anyám? 
Kérlek, ne hagyj el. 

 
 

VÁLASZ 
 

„Hát elfeledkezhetik-e az anya 
gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe 
fián? És ha elfeledkeznének is ezek, én 

terólad el nem feledkezem.” 
Ézsaiás 49, 15. 

 
„Ha atyám és anyám elhagynának is, az 

Úr magához vesz engem.” 
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Zsoltárok 27, 10. 
 


