
2018.  
 

Mindig új dolgokra készülve, 
 Közben fogadkozva: 

„ Mit eddig elrontottam:- Megjavítom! 
Az Új Évben Ez lesz dolgom, 
S minden erőm összedobva: 

Megteszem…! És jól, helyesen épülve 
Örömtelibbek lesznek majd a percek! 

Nagyon eldöntöm: 
Ahogyan az új évhez közeledek 

Boldog leszek itt a földön!” 
 

 Nem mindig a Holnapra várva: 
Keserű szájízekkel, megyek 

A mai csatákba…, 
Hanem érzékelem mindennek 

Vidámító báját, 
S mit az Isten elém tesz: a Vágyát 
Mások, s a magam többé tételére 

Felhasználom! 
EZT ígérem az Új évre, 

s akkor Az lesz a beteljesült álmom! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Születésnapodra 

Boldog születésnapot kívánok!  

Az idő múlását ne bánd,- nem átok! 

Többet tudva,- többet megélve 

Észreveszed:- mi az élet szépe 

/ No meg a fonákja..../ 

De mindig a következőt várva 

Többek leszünk; érettebbek 

Nem múlnak el az életkedvek, 

Csak fokozódnak, s békésebbek 

Lesznek a vágyak... 

Kívánom, mit az Isten átad: 

Lelki békét, örömteli nyugalmat 

Szerető környezetet; 

Boldog légy, amennyire lehet 

Szerető barátaid: Vannak! 

Dr. Szluha Gyula 

 
  



 
 
 

Isten szolgálatában 
/Schindler Mátyás 2018.jan.01.-ei homíliája alapján/ 

 
A szív nyugalma 

A helyes szolgálatban rejlik: 
ha vállalja az ember: uralva 

saját önzését;- az egyik 
percet hasznosan töltve 

a másik után, és nem is erőlködve 
teszi:- amit kell: 

eszesen, érvekkel, 
Isten tanítása szerint, 
az Ő szolgálatában, 

és nem legyint 
amikor Ő hívja, 

mert lelkiismerete szavában 
leledzik a boldog élet nyitja! 

 
Isten szolgálatában 

Egy küzdelmes élet rejlik, 
Mellyel bátran 

hirdetheti bárki: semelyik 
élet nem ér többet, 

és életút nem visz diadalra, 
nem nyújt több örömet, 

csak ha a koronát Neki adva 
nyomába szegődik jó szolgaként 

hisz maga mellé emel, megadva a bért: 
Az örök boldogságot:- s nem csak odaát’, 

hanem itt is: a tudat derűjét, s a harmóniát! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
www.szluha.bajabaratok.hu 

szluha.gyula@gmail.com 
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2018. január 4. 
 

Csak    
 

Csak magamban keressem a hibát. 
Nincs értelme másokon mérgelődnöm, 

A sok ostobaságon, pazarolt időkön, 
Melyet, ki önmagába néz…az:- lát, 

S eltűnődöm: 
Isten mégis szeret engem 
…- Mindezek ellenére…-, 

Meg nem érdemelten, 
Hisz elfolyt értem Krisztus vére… 

 
MÁSOK annyira bosszantanak, 

MAGAMNAK pedig mindent elnézek…, 
Pedig nálam sokkal jobbak vannak 

közöttük…- mégis kettős mércével mérek, 
És szinte ápolgatom hibáim 

Avagy magyarázkodom:…- mint Káin… 
Megváltottként csak halmozom bűneim; 

Isten látja lelkem, 
                              … s állandó nyűgjeim…. 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

. 
 

  



2018.01.02. 
 

Hajléktalanok 
 

Mikor CSAK annyink van, 
Amennyi egy nejlon szatyorban elfér: 

Az egész lét bizonytalan, 
Szűk minden szoba, s minden tér; 

Amikor csak az ital melegít át, 
S a kapott cigi, ha adnak vele gyufát… 

 
Amikor az alkonyat 

Nagy kérdéseket vet fel: 
Vajon hol ernyedhet el 

Az elkínzott test, s a széttépett lélek: 
Hol egy zug, mely magához vonzhat, 

Hol a bánó szelek nem annyira érnek… 
 

Mindnyájunk kevéske értéke 
Talán egy kicsiny zacskóba beleférne 

Mellyel 
Tulajdonképpen: KELL 

elszámolnunk az Egész végén… 
A többi csak por, és lom; 

A megmérettetésnél  semmit sem nyom: 
Harácsolt, eldobható vacak… 

Lelki értékeink szívünkben vannak csak! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. január 9. 
Barátok… 

 
Jézus karon fogott 

Szelíden, barátságosan 
Éreztem: sohasem hagy ott, 

Hol Reá szükségem van! 
 

Néha csak szeretettel figyel, 
Nem üldöz, nem zavar érvekkel; 

Tehetem, amit akarok… 
Az Ő megbocsátásai nagyok 

amikor rájövök, hogy mit vétettem: 
magam, és Mások ellen az életben! 

 
Eszköze: a lelkiismeretem 

Iránytűje, mely itt van velem: 
Sugalmazott javaslatai, 

Melyből sokan próbálnak tanítani: 
Több- kevesebb sikerrel; 

Bibliám,… mert tudom: csak ez kell! 
 

Évezredek felhalmozódott tapasztalatai 
Finomítják, idomítják bennem ami 

ős-bűn, ösztön, és konok önzés! 
Kell a jó tanítóktól az ösztönzés 

S a barát, ki belém karol… 
…Majd színről- színre egykor…- valahol! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



 
2018. január 10. 

A Magyar Kultúra napján… 
 

A Magyar Kultúra: 
Az oly sokszor lealázott, sértett; 

Mégis összetartja a NÉPET, 
Mely megtermékenyítette Európát: 

Tudton tudva: 
Oly sok mindent gyúrt át; 

Olvasztva magába, szintetizálva- 
Hogy becstelen, és gyáva, 

Ki a Szózatot, avagy a Himnuszt hallva 
Ne könnyezné meg, hogy MAGYAR:- Ma… 

 
A Magyar Kultúra 

TÖBB, mint röghöz kötött: 
Hisz MAGYAR:- kit búja 

Máshová vert, s ezért elköltözött, 
S az Ősi Föld:- bárkik is élnek rajta 

Élteti kultúránkat: 
Akár szabad…- akár nem szabad ma….. 

És Holnap is támad 
Új nemzedék, mely ápolja, védi 

Őseink porain, mert szívünk a régi! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. január 14. 
 

Csillának 
 

A lelki nyugalom angyala 
Öleljen körbe Téged! 

Békét, és reményt adva, 
Hogy a Mindenséget 

Nem Neked kell legyőznöd: egyedül; 
Isten hangja ott van, 
És lelkiismereteddel 
A helyes úton vezet! 

Mindenki így van ezzel, 
De a sok-sok igyekezet, 
Melyet a tagadó táplál: 
Elnyomja ezt a hangot, 

Mely több mindig a vártnál 
Csak EZT keresd:- meghallod!! 

 
Ki Istenbe veti bizalmát: 

Sohasem csalódik! 
Nem mondom, hogy mindig jó itt; 
De nem tesz Rád Ő olyan terhet, 

Melyet lehetetlen elviselned!- 
Csak ne tépd le az almát, 
Melyet javaslatai tiltanak: 

Ne légy önző, hanem mint a patak, 
Mely minden növénynek vizet ad: 

Oszd meg szereteted, mert kell!...- s szabad 
Hisz ez a dolgod ebben az árnyékvilágban 

És ne félősen tedd, hanem bátran! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. január 16. 
 

Köszönöm Istenem 
Hogy ezt az ételt adtad nekem; 

Jó volt, tápláló, ízletes… 
Kérlek: továbbra is így szeress: 

Adj ételt elém naponta, 
Hogy az éhség mardosó gondja 

ne bántson, 
Hálát adhassak Neked, 

S ne vádlón 
Szemléljem az eget...! 

 
Köszönöm a többi jódat is: 

Kikkel, s melyekkel elhalmozol! 
Add, hogy szeretetük ne legyen hamis, 

Hisz kikben mi lakik:- tudod jól… 
 

Köszönöm a naponta értem tett 
csodáidat, 

s átölelő- körülvevő Lényedet, 
Mely engem is átitat, 

Melyre érdemtelen vagyok, 
Hisz oly sokat kapok… 
… Csak kapok:- Tőled; 

Köszönöm a teremtő-szerető erődet! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 
 

  



2018. január 17. 
 

A lírám 
 

Versbe foglalt gondolatok: 
Ez az én munkásságom… 

A Parnasszus ormaitól messze vagyok, 
Így van: tudom, de nem is bánom, 

Hiszen ahol a rímek sánták, 
És kevés a költői kép, 

Ott a mondanivaló gondolatai szántják 
Az elmét, s remélem, hogy nem az ugart, 

Mert megért a nép… 
 

Nem titkos, s rejtelmes látomások, 
Többféleképpen értelmezhető sorok 

Jellemzik lírámat…- én olyanokon tapodok, 
Mert azoknak nincs tanítása! 

…- Úgy a betű:- sok! 
S ki írja egyre- másra 

A szépen faragott rímeket; 
Nem adva az olvasónak célt, s értelmet, 

Annak csak időpocsékolása 
Amit tesz,… s letehet 

Minden íróeszközt, s megosztó portált, 
Hisz ki olvassa, utána is ott fog rostokolni, 

Ahol addig is tépődött, s állt, 
Számára azon vers fölös holmi! 

 
Minden Igaz Vers: 

Isten szava az emberekhez, 
S kell hozzá mersz, 

Hogy megossza ki- ki az Igét; 
Szólva a LELKEKHEZ! 

 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



Előbb… 
21018.01.18. 

 
Mielőtt kiáltanék: 

Te már tudod Uram, 
Hogy mi folyik bennem…,- s utam 

jobban is ismered! Térkép, 
útmutató:- nem kell hozzám, 

Hisz itt vagy velem, 
S mielőtt sorsom átkoznám; 

A LEGJOBBAT nyújtod nekem… 
 

A Te ajándékaid: csodásak, 
és fenyítéseid sem büntetések, 
Hanem a jobb út felé dobálnak 

Mely végén vár az ölelésed! 
 

Száz jajom közt is dicsérlek, 
És ha csak vonyítás az ének, 

Mely ajkamat elhagyja: 
Nézd el nekem, hisz Baja 
Annyi van a küszködőnek, 

Ki mindig csak Benned bízik 
TE védd őt meg, 

S míg a tagadó mástól hízik 
Erősítsd megváltott gyermeked 

Mielőtt kiáltana: 
                                    Ha lehet…. 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



 
 

2018. január 19. 

Konzumálás… 

Nem szeretnék 

Konzum-emberré válni 

Akkor egy-dimenzióssá lennék, 

és tudna velem bánni 

a média, s a fogyasztást gerjesztő ipar! 

Nem gondolnék a Lét mélyebb dolgaival… 

Örülnék annak, mit elém adnak; 

Vágynám azokra,,miket mutatnak, 

S megtagadva Istent,s magamat 

Keresném a sok, olcsó alkalmat 

hol irányított szükségleteimet beteljesíthetem; 

Jó konzum-emberként el lenne az életem… 

Úgy érzem: mindnyájan 

TÖBBRE teremtettünk, 

Hiszen Isten lelke dolgozik Bennünk! 

Csak egy konzum-világban 

Annak bilincsei lehúznak 

s kik csörgetik azt, ott bezúznak 

sok-sok konok koponyát, 

Hogy forduljon a Világ át: 

Teljesen, egy fogyasztó, langymeleg létbe, 

s a BŰZ se zavarjon:- tudván: „ megérte…!”….! 

Dr. Szluha Gyula Antal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



A Jónás- story 
/Schindler Mátyás 2018. 01.22. homíliája alapján…/ 

 
Jónás csak a kötelezettségei elől 

Akart ellógni, akárcsak MI… 
Hisz oly sokszor eldől 

a sorsunk egy-egy odavetett „nem!”- en 
Bizony egyikőnktől sem idegen… 

Nehéz mindenben mindig hűnek lenni! 
 

Mégis! Mégis: megvan a bizalma 
bennünk az Úrnak, bár az alma: 

Oly sokszor letépetett…. 
Új teret nyit, új lehetőségeket, 
És elszenvedi a sok „nem!”- et, 

Hiszen akarva: 
Az Ő gyermekei vagyunk; 

Saját képére teremtve, 
S csak keresi a javunk: 
Akármi is kénye-kedve 

rakoncátlan családjának… 
Nehogy azt higgyük, hogy átad, 
avagy átadott az ős-tagadónak! 
Ő mindenkit szépnek, s jónak, 
nagy tervekkel hívott e Létbe, 

És bizton tudja: Megérte! 
 

Csak kötelességeinket 
tegyük ! Mert tudjuk: 

Míg az Ő ege alatt a pályánkat futjuk: 
Szeretni szabad, kell, lehet! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal. 

 
  



Ökumenizmus 
2018. január 23. 

 
Krisztus térítésre szólított fel, 

Hogy figyelmeztessünk az Isten-hitre: 
Mindenkit, teljes erőnkkel 

Sok ember sokféleképpen vitte 
a Szót, a Tanítást, s az Ígéretet; 

Sokféle is lett a felekezet… 
 

De az Isten-és egymás iránt a szeretet 
Összekapcsol minket 

minden köntösben, de a Hitet 
Megtartjuk, s továbbadjuk, mert: LEHET 

saját felekezeteink keretei között! 
Az Ige testté lett, és Közénk költözött, 

S azóta is itt van: hirdetjük mindnyájan; 
Más rítusok között, de alázattal, bátran! 

A lényeg: EGY, s a Bibliánk közös! 
Összefogva:- Erőnk is többszörös! 

 
Amíg egyik ezt, a másik azt teszi; 

Amit az egyik nem,- azt a másik eszi, 
Fejet hajt, tömjénez, avagy térdel 

Fölkel, lehasal…- mindegy, csak békével 
tegye azt, és emelkedett toleranciával 

Akkor majd Jézus mindannyiunkat vállal 
a végső elszámoltatáskor! 

 
Az ökumenizmus ideje 

AZ bizony már egy más kor: 
amikor a tanítás, s az ige ereje 
Valóban legyőzi az ellentéteket 
És Krisztus nyomába szegődünk: 

                            Mert bizony, már lehet!! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



Isten tenyerébe 
1018.01.25. 

 
Isten tenyerébe helyezd magad, 

Hogy megóvd az ingoványos láptól; 
mely lehúz, s gőzei illatától 
megzavarodik a józan ész! 

Tudom: nem könnyű, sőt nehéz, 
de más lehetőséged nem marad, 

hisz a lavírozókat mindenki megveti, 
pedig hány van, ki hol az Istent, hol az ördögöt élteti… 

 
Isten tenyerébe simulj, 

Tedd meg az első lépést:- indulj! 
Ö mindig segít, és vár, 

Hisz mindig minden tettedkor melletted áll, 
Csak ha önmagad, s mások ellen vagy, 

akkor érzed, hogy Ő elhagy… 
…Pedig akkor sem!..., 

Akkor önszántadból, egészen 
Ellene cselekszel, de Ő hagy, 

hogy később megláthasd: melyen vagy, 
s milyen Hozzád nem illő dolgokat tettél; 

Hogy javulhass, és jobb lehess ennél… 
 

Isten tenyerében 
Nincs távolság a földtől; 
Ő benne van a fényben, 

Minden életben, mely előtör, 
A tárgyakban, a teremtésben, 

És BENNED is, hisz tudod régen; 
Szüleid vágyaiban,- őseidben 

Ő mindig Volt, és Lesz: 
                           Fönt, és itt lent! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

www.szluha.bajabaratok.hu 
szluha.gyula@gmail.com 
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2018. február 2. 
Uram! 

Mindennapi szerelmünket 
Add meg nekünk ma; 

Hogy legyen, amiért a szívünk lüktet, 
S ne süllyedhessünk magányba! 

 
Add, hogy a másért élés: 

Életformánkká váljon! 
A szeretőn gondoskodó féltés: 
Növelje erőnket, s ne bántson! 

 
Add, hogy Párunk örömös tekintetében 

Fürösszük arcainkat: 
minden nap, s abban a reményben, 

hogy ki ad:- azáltal kap: 
Sokkal többet! 

Hisz a szerető szív letöröl 
minden könnyet, 

s bár a „bősz” tudat dörömböl 
A nagy, busa fejünkben; 

Mégis győzzön a szeretet lelkünkben, 
s tetteink tükrözzék azt! 

Hogy örömöt lelhessünk e világban 
És keserveinkre vigaszt! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. február 5. 
 

A mezei virágok… 
 

A mezei virágok: 
Nem követik a divatot! 

Mindegyik különleges színpompában ragyog; 
Nem desinger- vadászok…: 

Megelégszenek önnön szépségükkel 
Divatlap, kirakat Nekik:- nem kell: 

Mégis gyönyörűek! 
Mindenkinek változatosnak tűnnek: 

Nincs két egyforma; 
Belülről sugároz a szépség, 

Nem fertőzi életük a sekélység, 
S nincs napi huszonnégy órás gondja 

egyiknek sem, hogy mi a „trendi”, 
S „- Vajon mit KELL holnap felvenni?…” 

…- mely őrjítő gond egyeseknek, 
Pedig a virágok nyomába se esnek: 

Nem bízva magukban, 
S abban, mit az Isten nekik adott…: 

Cserélgetik folyton a sok ruhadarabot…, 
És sok: belső jajukban, 

Meg sem hallják az igaz hangot: 
Külsőségek vezetik őket, s rangot: 

A Valakivé-válást csak abban látják… 
 Igényeiknek megfelelően gyártják, 
és csak gyártják az újabb vackokat… 

Rengeteget! Sokat! 
Sőt! Diktálják,hogy mi legyen az igényük; 

Üres divatguruk árnyékában fényük 
úgy érzik:- erősebb… 

És még többet költ, ki tehetősebb… 
Még a szegény is:- megfertőzve ezzel 
Használt- ruha boltokba jár cekkerrel, 

és úgy csinál:- „MINTHA…!” 
Álságos csillogás most az élet titka, 

És sajnos nem látják, hogy nem az ÉRTELME… 
Szomorú üresség ez…- s csak mennek bégetve: 

ahová hajtják őket… 
Istenem ! Óvd a habkönnyű férfiakat- s nőket! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. február 6. 
Az elpazarolt idő 

 
Az elpazarolt idő: 

az elpazarolt Élet!- 
Lehetőséged pillanataiból 

 oly sok minden kinő, 
ha helyesen éled léted: 

 fennkölt, nemes elvek szerint 
Tudod jól: 

Nagy önuralommal, sok lemondással… 
No, persze könnyebb, ha az ember legyint, 

És önzésében  tobzódással 
lopja a napot: 

a neki megadatott 
lehetőségek korlátai között… 

Oly sok a bűnei rögjéhez kötözött!... 
 

Ne utólag, - hanem előre 
osszuk be szerény, dőre 

életünket, hogy legyen haszna: 
Mások számára, s nekik sokat adva, 

hogy ettől mi jól érezhessük magunk, 
hisz nemcsak az a jó, ha kapunk…, 

És így, a közben eltöltött percek, s évek: 
Nem mitsem’  -  hanem Sokat Érnek! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. február 7. 
 

A szebb jövő felé… 
 

Engedd el a múltad: 
Mintegy kívülről nézz magadra: 
Mit is tanácsolnál, hogy javadra 

mi válna…- hisz másoknál: tudtad 
bölcs segítségedet kamatoztatni! 

Hogyan tudnál MAGADNAK új irányt mutatni? 
 

Ha elengeded 
a sok keserűséget, 

Mely állandóan bánt, 
és fájdalommal tölt meg Téged, 

Akkor a szívedbe új örömök költözhetnek! 
Ne légy pont TE 

az első számú gátja ennek, 
hanem tedd le: 

rongyos, megtépázott múltad! 
Élj boldogabban, 

mert megtanultad 
a sok, keserű lecke árán, 
hogy hogyan lehetne….! 

Ne keseregj árván, 
hogy mi volt- csak gondolj bele, 

hogy ezután még mi szép kellene, 
HA hagyod…! 

S magadat nem az elmúlt bújaidnak adod! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. február 20. 
Schindler Mátyásnak 

 
Mátyás vagy Te: 

A jégtörő: 
Ki mások szívét vette 

célba, hogy a jeget 
Oly gyorsan törje, 

Ahogyan csak lehet; 
darabokra, - mindörökre: 

mely elválasztja őket 
Istentől, s e munkának örül: Ő…! 

/Nem kímélve az erődet/ 
 

Áldás legyen kezed munkáin, 
Ne horgadjon föl 

számtalan kis káin 
oltárod füstjét figyelve…! 

De legyél első: Te, 
ki megbocsát nekik, s noha öl 

szavuk…- Szeresd őket: 
A bírálkodókat, kétkedőket! 

 
Igaz hittel a tarsolyodban 

Csak vess - s ne tudd hol van 
a mag: földben- vagy útfelen! 

Éltessen Téged az Isteni szerelem, 
Ki munkásává választott: 

Tervei szerint! 
Legyél mindig annál jobb 
mi voltál, s újra, megint: 

vidd a lelkeket 
közelebb az Úrhoz!: 

amennyire csak lehet; 
mint szomjas vándort a kúthoz, 

S így körülölel a szeretet! 
 

                                                                              Boldog névnapot! 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. február 22.  
Baja 2018. telén 

 
 Hópaplanba öltözött 

A városom: 
Megbúvik minden rés között: 

Mint nyáron a por,- padláson a lom, 
Kitölti a házak közti tereket, 

S mutatja, hogy hol járnak az emberek… 
 

Azt is, hogy ki: milyen gazda; 
Utcát sem takarít a mihaszna, 

De befedi az elfelejtett, 
És elhanyagolt előkertet… 

 
Fázósan dideregnek a népek, 

Kiszámítják hová lépnek 
Bár egy-egy autó 
„Betakarja” őket 

A lucskos, koszos hó 
Támadja a járókelőket: 
minden zebra körül… 

Vagy a járdán az út mellett, 
S az ember csak örül, 

Ha szárazon megússza a latyak- levet 
 

Pilinkél, majd pustol a hó 
A gyermekek az udvaron örülnek; 

Ifjúkor,hja!- Hógolyózni jó… 
Az öregek a kályha mellé ülnek 

 
Este megáll a csend 

A házaspárok összébb bújnak 
A békesség megül bent 

És szeretnek, akik tudnak… 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. február 23. 
 

Télen 
 

Néhány hópihe kereng a légben- 
Én is így érzem magam egészen…: 

Súlytalanul, lebegve 
Kivel a szél cikáz nevetve 

 
Ó! Hányszor döntöttem: hova hulljak; 

Láttam megannyi szép helyet- 
Győztem lustaságom felett: 

Rávettem magam, hogy tanuljak, 
De a kósza szél elkergetett 

 
Pedig ott, azokon a helyeken 

Még boldogan fel is olvadtam volna 
Éreztem: örömöm nekem: 

csak Ott lenne….- de sodorta 
Az Élet Szele cseppnyi létem…! 

Később már nem is akartam,- csak reméltem… 
 

Azt hittem: a vakszerencse visz: 
Ily bolondos, aki nem bizalommal hisz, 

S nem veszi észre, 
Hogy sorsa jó kézben; 

Volt, Van, és Lesz a jövőben, 
És tennivalója is bőven Akad 

Mert Isten tenyerében marad! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



 
 
 
  
 

Mónikának 

 

2018.02.22. 

 

Agyontaposott érzelmeink 

Lealázott egónk 

Ki nem mondott félelmeink 

Ugyan mire jók? 

 

Vélt, vagy valós jogainkat 

Kik tehetik:lábbal tiporják 

A megalázás, mint lakat 

Zárja szájunk, s titkolják, 

sokan könnyeik.... 

Ez a helyzet Ma: itt! 

 

Dr. Szluha Gyula Antal 

 
 
 
 
 
 

  



2018. február 26. 
Lazányi Lujzának 

 
Lujzi, te mosolygós csoda 

Reményeknek, és vágyaknak 
Kicsi otthona; 

Melyeket Rád raknak 
Most, és később szüleid: 
Légy ünnepelve ma itt! 

 
Fújd a tortádon a gyertyát, 

Hisz nem tudjuk még: mit ’ád: 
Mily számtalan csodát 

Az Élet 
Névnapodon fényed 

Ragyogja be környezeted! 
Csöppnyi lány: Te megteheted, 
Hisz oly sok szeretet vesz körül: 

Ki lát:- csak Neked örül, 
S a távolban fényképed nézegeti…, 

Ha csak annyi jut Belőled neki… 
 

Legyen boldog névnapod, s életed; 
Vidám, tiszta mosollyal; 

Amilyen van Neked, 
Mellyel környezeted örvendezteted, 

És szeretgetnek okkal: 
Hisz csodás ajándékuk vagy Istentől; 

Általad Bennük is s hit megnő! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018. márc.3. 
 

Lazányi Kornéliának 
 

Édes, kicsi lány! 
Ki oly magasra emelkedtél: 

Önerőből, szorgalommal:- lám 
most itt az Élet derekán, 
Mikor nyakunkon itt a tél 

BOLDOG vagy-e a neved napján? 
 

Szép családdal áldott meg az Isten: 
Olyannal, hogy másnak ilyen nincsen, 

Csak a sok kötelesség…- 
AZ nem tép-e szét? 

Mert ez időkben, noha sok a szép: 
Kevés a tisztesség, 

Megbecsülés, hála…. 
Boldog: Lettét-e mára, 

Amikor is névnapod ünnepled? 
Megengeded magadnak? Meg lehet? 

 
Szereteted érzik-e 

Kiket irányítasz, nevelsz? 
Szíved, s karod kérik-e, 

S örömökre hogyan lelsz 
a hétköznapok során? 

De legalább most: neved napján; 
Odabújnak-e Hozzád, kikért élsz? 
kikben bizakodsz, hiszel, remélsz? 

 
Kicsi keresztlányom: 

Biz’ Isten könnyítenék sorsodon, 
Hogy beteljesülhessen egy álom, 

Hisz oly szeretett rokonom 
vagy Te…- Talán nem is tudod 
Míg életedet rohanod  futod… 

Csak tovább- tovább… 
Névnapodon állj le, 

S békésen várd a Csodát; 
Hogy szíved közepébe 

beköltözhessen a nyugalom! 
Névnapodon ezt kívánom 

Édes angyalom! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



Kornélia-napon 2018.-ban 
2018.03. 03. 

 
Isten éltessen a névnapodon! 

Tolakodásomat ne vedd zokon, 
Ahogyan most megemlékezem róla; 

Hadd szóljon most a nóta 
Csak Rólad,- s a többi Kornéliáról! 

Ámbátor tudom jól, 
Hogy így hosszan:- e nevet 

Te nemigen szereted… 
 

Csak Nelli vagy: 
Kicsi korom óta: 

Ez így becézve hagy 
Bennem mindig meleget;- 

Már a neved-: 
Már csak azt hallva is:- int a jóra, 

a helyesre, s benne van a szeretet… 
 

Ős- ráhagyatkozás, 
Rendíthetetlen bizalom, 

Megingathatatlan stabilitás: 
Rád gondolva él bennem, 
Hogyha a nevedet hallom 
S ezért nem kell tennem: 

Ez VAN, mint az anyai szeretet: 
Te Nekem, s Mi : Egyek: 

Veled! 
Ilyen a testvéri szeretet- 
Másmilyen nem is lehet! 

Boldog légy a névnapodon! 
S általad én is az legyek! 

                                                                              Öcséd: Gyulus 
 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018.febr. 23. 
 

Miért? 
 

Verseim leperegnek Rólam, 
Mint falevelek a fákról 

Azt sem tudom: melyik hol van- 
Talán valamelyik távol 

betakar valakit, kinek éppen 
most melegíti lelkét…- 
Mert ott van kezében- 

Bár talán nem szép, 
De mégis beteljesítve feladatát… 

 
Én is KAPOM őket: 

Súgja: Ő-, s mint  az igehirdetőket 
küld engem, fogja kezem; 

Míg azokat papírra vetem…. 
 

Nekem célom csak, hogy jól szolgáljam: 
Hisz átmenetileg vannak nálam: 

mindegyik…- amely jobb sorsra érdemes! 
Isten szolgájaként ily nemes, 

és talán hasznos feladatot kaptam… 
Alig győzöm: írok szakadatlan…. 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. február 27. 
A lélek szavai 

 
A lélek fontosabb 

A mindennapi robotnál: 
Az ember mindig:- folyton ad…, 
S a puszta vágy az odébb száll, 

ha egyenes elvek mellett 
el nem kötelezi magát…: 

Lelkében fel nem izzik a lehelet, 
Melyet Isten adott át; 

Amikor Létbe hívta 
AZ viszi mindig előre- 

S Az a boldog élet nyitja, 
Nem a földbe döngölt test:- a dőre… 

 
Az csak lestrapálódhat, elhasználódhat! 

Mi- vagy más:- láthatja jónak, 
fiatalosnak, edzettnek… 

Mi tudjuk csak, hogy kedveznek, 
hisz érezzük a múlt súlyát, 
S a keserű napok borúját… 

 
De a LÉLEK:- magasba emelhet! 

hiába cipeljük a sok, lehúzó terhet, 
Nem a kortól függ, s az állapottól 

Láttuk, s éreztük már…- 
Tudjuk is jól; 

Hogy nem azoktól függ a határ, 
Hanem hogy mennyire 

hallgatunk a lelkünk szavára! 
Vele: napunk hogyan telik be, 

S a Holnapot várva 
Mit is tehetünk társaink, 

És így Isten javára 
Örömöt okozva ezzel magunknak; 

Ezért a lélek szava 
                                   Sohasem untat! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



Oszwald Ákosnak 
2018. március 1. 

 
A negyvenedik év: 

Igen fontos az ember életében! 
Alátámasztja megannyi érv: 
Hiszen félúton van éppen: 

Isten álmainak megvalósításában! 
Ereje teljében;- 

határozottan, bátran 
Az ember most tud kiállni 

Az Ő igazságaiért, 
De meg is tud állni, 

Ha nem látja: ’ kiért’ ! 
 

A negyven előtt:- 
még fényesedő évek állnak, 

Érezhetik az erőt 
A szerencsések, s a bátrak, 

Kik Isten tervei szerint reagálnak 
a mindennapok kihívásaira, 
melyek felőrölnék ugyan, 
De nem azt, ki Isten fia:- 
Szeretett gyermeke…! 

Baj, gond:- megannyi van, 
De aki Vele, s nem Ellene: 

Annak a hóna alá nyúl, 
S minden akadály elhárul: 

Előle,- s közös, nagy terveik elől… 
Hisz minden fejben dől el: 

az erős hit ellenőrzése mellett! 
Megkaphatja az ember ezt a kegyelmet: 

Küzdelmekkel, s az évekkel… 
A negyvenes szám:- nem öl- 

Hanem így EMEL! 
 

Légy hát boldog születésnapodon: 
Jobb jövőbe láss, 

Mely túlmutat a gondokon! 
Érezd: a szeretet, s az akarás: 

Dolgos kezeidet erősíti! 
Hordozd a Lángot, hisz jó vinni! 

Büszkék vagyunk Rád, s szeretünk! 
Kívánjuk: még száz évig légy velünk! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal. 

 
  



 
Ma: 2018. március 1. 

 

Csillog a tél:fehéren 

S az angyalok az égben 
ránk vigyáznak fázósan: 
...-A sok jótett hol van? 
Hiába tanítottak, neveltek? 
Jobb, ha betakarják a hópelyhek 
az egész világot!... 
Hogy ne lásd ott: 
A sok mocskot, a rút bűnöket 
Jobb eltakarni:-... lehet... 
De jaj,mi lesz, ha elolvad, 
S minden halott felhorgad 
Midőn színről- színre látva Őt- 
Elszámoltatnak--- 
El nem titkolva semmit; 
Mikor más nem számít csak a HIT, 
S a tettek, a javak 
Már a régmúltba vesztek 
Azok a napok nem fehérek lesznek! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
 

  



Ima 
2018.o3.01. 

 
Istenem! Adj tisztánlátást, 

Hogy hova is szavazzak! 
Ne legyen pókhálós az ablak; 

Ne lássak mást,- 
Csak hogy ki halad a TE csapásodon! 
Mindegy, hogy bármely barát, rokon: 

mit tesz, és hová agitál… 
CSAK azt, Ki Temelléd áll, 

Rólad véve példát, s hirdeti az igét… 
Tudom: mindenki vét- 
és rossz tulajdonságai:- 
 mindenkinek vannak! 

Hadd higgyem magam szabadnak!! 
A mammon, s annak árnyai: 

Behálózzák a Világot; 
Többet- kevesebbet már bukott: 

Ki járt ott..:- 
Nincs bűntelen ott, 

Hol a sátán a sarkunk után kapkod… 
 

De voksolnom kell, 
Ezért tisztítsd meg látásomat, 

Hogy ne az érdekkel 
törődjek…,- s járásomat 

melyik párt könnyíti:- FELÉD, 
Ahogyan Te is szeretnéd… 

 
Fogd erősen reszkető kezemet, 

Hogy ha majd megyek: 
Neked, és Rólad tegyek 

tanúbizonyságot 
Április nyolcadikán:- OTT!... 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



Nőnap: 2018.03.08. 
 

E piszkos, zord,és fenyegetett 
férfi-létet alig lehet 

valamivel fűszerezni… 
DE hála Istennek!- Itt vagytok;-TI: 

NŐK!- Kik örömöt, és vigaszt jelentetek; 
…- Elmosolyodtok,- s a szemetek…- 

… Másról nem is beszélve… 
ÉRTETEK harcolunk, s bízunk még a létben! 

S ami hiányzik:- Csak Nálatok 
találjuk meg azt: 

Ha hozzánk simul vállatok, 
És ölelésetek maraszt… 

 
A NŐNAP. a Ti napotok! 

…- No meg a többi háromszázhatvannégy!... 
Nyakunk köré font karotok 

Irányít, diktál, és sohasem henyél; 
Mit- mikor-és hogyan tégy…. 

„ Mert lehetsz jobb is ennél!...” 
 

Nos, Hölgyeim;- A jármot elfogadva 
húzzuk a szekeret, mint megannyi ebadta- 

És ünneplünk Benneteket…! 
…- De szeressetek legalább, 

                                          …Hogyha lehet!... 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



Zoltán napon 2018.-ban 
 

 Volt már ok, 
Hogy ünnepeljünk Benneteket: 

Zoltánok! 
Vígabb Nálatok ki is lehet?! 
Hisz névnapotok van ma, 

S mi tudatosan akarva 
REÁTOK gondolunk…! 

Legyen Nektek, 
( s nekünk is…) 
Szép napunk!! 

Kik Titeket szeretnek: 
(kívül is-s belül is), 

emlékezzenek meg Rólatok; 
( ne igyatok egyedül:- magatok…) 

 
Vidám szívek röpködjenek 

körülöttetek:- ahol csak lehet, 
S Ti oldódjatok fel, 

( mert néha azt is kell) 
ebben az élményben! 
Mint én Gyula-napon 

Oly régen… 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



Gyermekgyógyász kongresszus megnyitó 
2018. március 9. 

 
Az egészségünknél 

csak egy féltettebb van: 
GYERMEKEINK EGÉSZSÉGE! 

Őket mindenki óvja, fél, 
Hiszen a Jövő Bennük fogan; 

s Őket őrizgetve, védve: 
Nagyra becsüljük a gyermekorvosokat! 

Látjuk Őket gyakran;- sokat, 
Ahogyan legbecsesebb kincseinkkel 
törődnek, bajlódnak;- s higgye itt el 
mindenki:- Nem is lehetnek jobbak!- 

 
Idővel, energiával nem törődve 

Űzik a bajt – törnek előre, 
Hogy a kicsinyeink szemében 

a fény örökké éljen…! 
 

Hálás lesz az utókor, 
Mely Titeket ismer, 

Mert Jót tesztek: Jókor- 
S a fonendoszkóppal, s inggel: 

sohasem teszitek le a gyógyító Létet; 
A gyermekorvos:- már azzal is, hogy beszélget; 

a kis pácienseknek, s a szülőknek 
kiutat mutató reménycsillaga!! 

 
Legyetek e kongresszus által többek, 

Hisz most jön csak a java 
A Tudásnak, s az Emberségnek! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 
/Szülész- Nőgyógyász/ 

 
  



A Föld, a Víz, a Természet napjára 
2018. o3. 01. 

 
Nem Isten szól kevesebbszer hozzánk: 

…-MI nem figyelünk az Ő hangjára! 
Bár öntörvényeinkkel vesztünket okoznánk, 

s ez lassan beigazolódik mára: 
Mégsem halljuk meg 
Az örök igazságokat! 

Mindig csak az érdek…: 
…A célt elérni;- Nem is válogat 

a legtöbb ember…! 
 

A Nekünk teremtett földet: 
Annak javait: 

Herdáljuk, s egyre többet… 
EZ még a tendencia itt: 
Nem törődve a Jövővel, 

melyben majd unokánk nő fel… 
 

Pusztítunk, és élősködünk!: 
Beteggé téve a gazdatestet; 

 Nem érezve, hogy nem ezért jöttünk, 
S hogy nemsoká’…- mert már beteg: 
Szmogot köhög, és szemetet hány…, 

Genetikai sebekkel fekélyes mindahány: 
 ha Isten teremtményeire nézek!... 

Elborzasztóak vagyunk, s közel a végzet! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



Névnapodon: Ildikó! 
2018. március 10. 

 
Névnapodon: Ildikó 

Legyen minden szép, és jó;- 
Könnyek helyett: 

Perselyedbe hulljanak ezresek…! 
 

Elégedett légy a Világgal- 
S az:- szeressen Téged! 

Sokan köszöntsenek virággal, 
Bókjaik legyenek szépek, 
S TE hidd is el:- mindet! 
Hisz a körülvevő szívek 

A TE tulajdonságaidat mutatják: 
Mit befektettél:- most azt adják 

vissza Neked: 
A Te kedvességed, szereteted! 

 
A Boldogság Kék Madara: 

Sokszor szálljon a válladra! 
Ne kergesd,-- mert tovaszáll, 

És ki biztosan áll 
A lábán, 

Akkor odaszáll; 
- ő is gyengédségre várván: 

TŐLED!... 
Mint bárki más: 

…- Akár egy öleb…- 
Akár egy társ 

Akár a szerelem selymét szövögető, 
és ábrándokba burkolózó Nagy Ő!... 

Ki tán megvan- 
Vagy csak róla álmodsz… 

Sok álom szétpattan: 
Közelíts a Való Világhoz! 

 
Egyél, igyál:- most dőzsölj egyszer: 

Névnapodon ne fanyalogj- 
Finom ital sem árt:- egy korty.. 

Más módon nézzen rád a reggel 
mint eddig….- Ezután! 
Egész életed csupán 

egy nagy örömködésben teljék, 
és segítsen e vers is…:- Tessék!- 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



1848 - 2018 márc. 15 
 

Március tizenöt szellemisége: 
Át kellene, hogy hasson végre 

bennünket is!! 
Hisz okozhatjuk estünket is: 
bukásunkat, gyalázatunkat! 

De tetteinkkel 
Másoknak is mutathatunk utat…- 

Mert bizony: ITT- KELL! 
 

…- Ők a forradalmak sorába szegődtek- 
Mi: összefoghatunk- 

Őrájuk lőttek- 
Nekünk van sok, egyéb bajunk… 

 
Velünk még Forradalmi Ifjúsági Napokat 

Tartattak,- akik TŐLÜNK tartottak… 
Most is - mint mindig…- sorsunkat 

kezünkben tartjuk!- S borúnkat, 
avagy felemelkedésünket- most mi magunk 

szabhatjuk meg! / Ha tudjuk, hogy mit akarunk/! 
 

…Szuronnyal, és karddal 
indultak ŐK:- Lelkesen… 

…- Most a közönnyel, és faggyal 
vesszük fel a harcot:-… kevesen… 

 
Ne nézzenek Reánk 
Az Őseink fitymálva! 
Bizony a mi Hazánk 
Nekünk is oly drága, 
Mint amit jelentett 

Nektek!...- Csak szerepet: 
Mást szánt nekünk az Isten… 

DE Van!! 
Most is lazíthatunk bilincseinken! 

És oktalan, 
ki azt hiszi, hogy nem kell 

színt vallania! 
 

Piros- fehér- zöld… 
E Három Szín: emel, 
S nem a Hazánk fia: 

Nem azé e föld!- 
Ki ellene akármit tesz! 

Magyarság Volt, 
                     S mindig is lesz!! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



A nővérem születésnapján 
2018. március 13. 

 
Bizony; elkopunk az évek alatt 

Kezünkön - lábunkon nincsen lakat, 
mely lefogná serénységünk… 
Biz’ az is csoda, hogy élünk… 

 
Csak az a lényeg, hogy mindazt, 

amit véghez viszünk: 
…- irtva a gazt, 

erősítve folyton hitünk…: 
Minden tevékenységünknek lássuk 

értelmét!...- S azt, hogy  van hatásuk 
magunkra - másokra…! 

Rácsodálkoztunk  már sokra, 
mellyel Isten elhalmozott; 

elénk ahogyan sok új kihívást hozott…! 
…És tettük:- amit kellett 

Lelkiismeretünk vezetett…! 
 

Elmúlt az ifjúság: megértünk! 
Van, ki imádkozzon értünk 

Te mindig példaképem voltál: 
Pót-anyaként dolgoztál, s zokogtál: 

--Értem… 
Mit meg nem érdemelvén kértem- 

… S kaptam 
Meg-nem számolatlan… 

 
Messze majd…- Újra 

EGYÜTT leszünk: összebújva: 
Isten végtelen szeretetében…! 
Drága Nővérkém! Örökké éljen 

Szívedben a láng, 
s melengesse környezeted! 

Az elmúlt éveket sohase’ bánd, 
Gondolj öcsédre, ki mindig szeret! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



Gyuricza Imrénének 
(Alias Aninak-, avagy Kuksinak) 

 
A kislaborban 

Messze- bújtan 
Dolgozott 

egy Tündér!…- S nem csak ott… 
 

Ha gyors eredmény kellett, 
Avagy csak ’rutin vizelet’, 
Segítség az ágy mellett: 

Ott volt!- s tett:- akár egyebet: 
…- Amire felkérték; 
Nem volt mérték… 

 
Én láttam hogy futott 

szegény…- Ahogy tudott…. 
Hogyha hívták: biz’ mindig baj volt; 

Élő-e, avagy holt 
lett a félelemtől,- és zörögtek 

a kémcsövek a zsebében…. 
…Hogy merre volt éppen: 

Tudták, kik hallották, s szembe jöttek… 
 

Egyik kezében vatta, s tű, 
A másikban fertőtlenítő, 

Strang-gumi, branül… 
Nem Ő volt, ki nyugodtan ül: 

mikor BAJ van! 
Ott volt mindig a zajban… 

 
Az Idők:- elmúltak…- Meglassultunk: 
Nőttek a visszereink – nem futunk; 

Ha tudnánk…!- azok az erők 
Messze vannak… 

S a társak is elmaradtak: 
A régi kollégák, ápolónők, 

Bábák, és orvosok 
Felsorolni is sok… 

 
Ennyi évet letöltve: 

Nézzük ŐT:- állva körbe 
Sajnálkozunk, és örülünk: 

Egyrészt, hogy nem lesz velünk, 
Másrészt, hogy legalább Ő pihenhet: 

Megtalálva a rég – várt enyhet… 
 

Drágaságunk! Légy hát BOLDOG!: 
Kerüljön a gond, s a sok dolog, 

De néha gondolj vissza ránk 
Kik nem is tudjuk:  

Mennénk Veled- vagy maradnánk…. 



2018.o3.14. 
Felsőné Nagy Andreának 

 
Áldjon meg az Isten 
Munkásságodért! 

Hisz nagyobb segítségem nincsen, 
És meg nem ért, 

valamint elolvasni sem tudja 
más az írásomat…- Mely csupa 

girbegurba jel, vessző, és pont… 
Hisz’ nekem is ez nagy gond…! 

 
Mi Ketten:- munkáink kapcsolva; 

dolgozunk Istennek: hiszen Ő adta 
a gondolatokat…- S Neked a tehetséget, 

hogy könyvbe ültessük – ami éget, 
segít,és bátorít másokat… 

Lepipálva az ’ászokat’. 
Celbeket, hírességeket 

Nekünk súgta:- „ TE tedd: 
Amit bírsz… s ne többet 

Ez határozza meg majd a Jövődet!”- 
 

Köszönöm Istennek, hogy létezel 
S a tudásod, mely még emel 

rajtam,- és másokon, 
ha könyvünk a kezeikbe jut; 

Hogy kertészkedsz a hajtásokon: 
Dolgos kezed ahogy tud… 

 
Köszönöm a segítséged 

Áldjon meg az Isten Téged! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. március 15. 
 

Toldi Norbertnek 
/a márc. 9.-i homíliája alapján/ 

 
Isten maga felé hajlónak  

Teremtett: 
Magunkban -;- belül érezzük a rendet… 

Ha magunkat jónak, 
szépnek gondoljuk:- Csak Neki lehetünk 
hálásak,- s annak, hogy itt van velünk! 

 
Isten maga felé hajlónak teremtett, 

Mert már akkor is szeretett; 
Hűsége örök (- ha a miénk nem is…) 
Fölöttünk kezei, rajtunk a szeme is… 

 
Isten maga felé hajlónak teremtett; 

Állandóan a fejlődésünkkel kecsegtet- 
Csak szabályai szerint kellene játszanunk… 
( Bár bizonygatjuk, hogy mi nem tudunk…) 

 
Isten maga felé hajlónak teremtett 

Évezredeken keresztül vezetett 
Tudva- tagadva: mikor- hogy’ :- a jóságát… 
Az egymást váltó nemzedékek próbálták 

hasznukra forgatni törvényeit; 
…- Hol felbukkant, hol alámerült a Hit… 

 
Isten maga felé hajlónak teremtett 

hová is tűntek a régi szerelmek, 
melyekkel kísérte őseinket? 

Hiszen a maga képmására teremtette mindet 
A saját,- és egymás örömére… 
Hogy hajlottak- e  Felé végre- 

…- S hajlunk- e MI?? 
Avagy elcsontosodott szívvel, s derékkal 

Konokul ellenállunk: 
Próbálunk tagadni: 

Szűkölő félelemmel, szorító marékkal… 
Újra ember- s Istentelenné válik a Világunk? 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018...- A költészet napjára Érsekcsanádnak 
 

A Lélek fűszereit: 
Kevesen keresik… 

Nem is tudom:- nekik 
mi kell ma itt…? 

 
Kevesen olvasgatnak verseket 
Manapság ugyan hogyan lehet 

kilépni magunkból? – Magasabbra!? 
A Parnasszus ormainak a Taigetosz az alapja?? 

 
Jó, hogy van még:- aki akar… 

Kit a napi szürke por 
…- el nem takar; 

Többre vágyva:…- mindegy hol,…- 
Ki megízesíti a napokat 

egy-egy verslábbal… 
Mert úgy is lehet; 

Nem csak fűvel, s pálinkával…! 
 

Feladtuk, hogy megmozdítsuk 
Az emberekben, 

mi Bennük Van:- elrejtetten… 
Hogy arcukat a Fény felé fordítsuk, 

S ne hagyjuk, hogy lehúzza 
a mocsár Őket: 

A jobbra törekvőket! 
…- Avagy megfojtsa…, 
S a hétköznapok búja 

az Örök Lángot bennük kioltsa! 
 

Köszönöm Istenem az ihletet, 
S a verseket;- melyeket adsz! 

Papírra vetek, amennyit lehet; 
S akkor TE a szívem közepében maradsz! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



Ápolók Napjára 2018.-ban 
2018.03.21. 

 
Mikor még nem alakultak ki 

 a gyógyító kasztok: 
Papok, apácák,- s ki tudott sebet varrni-; 

azok adták a malasztot! 
Így-úgy próbáltak segíteni 

a betegeknek… 
Szenvedéseiken enyhíteni… 

…Sok ideje ennek! 
 

Később a tudást diplomához kötötték- 
Majd újabban kategóriákhoz… 
Meg is osztódott a közösség: 

Van ki operál…- s hála Istennek 
van olyan is, ki szalad az ágytálhoz- 
ha az megtelt…- Bizony ilyennek: 

azt hisszük: ’alacsonyabb a presztizse ’…! 
…- Mi is lenne, ha nem lenne HITE, 

Kitartása, és tett-vágya? 
…- Avagy elmúlt volna a nővéreknek mára?!… 

 
A Nagy, Tudós Orvosok 

NÉLKÜLÜK…:- mire is mennének?? 
Lenne módszer, találmány:- sok, 

De a betegek:- szegények 
összeomlanának gondozás nélkül! 

Mit sem érne ez:-- AMAZ hiányában végül!! 
 

Együtt toljuk a szekeret, 
Melyre feltettük a beteget; 

hogy jobb helyre,- s állapotba jusson: 
Később egyedül haladni…- futni tudjon… 

Sőt! Az egészség szárnyain: 
Magasba emelkedni!... 

Gonosz, ki minderre azt mondja:- „Semmi!” 
Mi megerősödünk az emberek vágyain; 

Melyet az emberségbe, s egészségbe vetettek! 
EZÉRT dicső ápolónak lenni! 

Ugye e hivatásban élni Ti is szerettek?! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. március 22. 
 

Ó, ez a földrész! 
 

A török időkben 
Európa védőbástyája voltunk; 

Kaptunk is bőven 
elismerést!- S tettünk, mit tudtunk…! 

 
No persze, akkor is voltak 
„Másképp” gondolkodók, 

kik behódoltak a csillagnak, s holdnak, 
s azt hitték: ezáltal lesznek”jók”… 

 
Akkor még egyetértett velünk 
Európa népeinek nagy része- 

/ Még az is lehet, hogy egésze../ 
S bizony: akkor VOLT nekünk 

megbecsült erkölcsi hátterünk!... 
 

De jaj! Ki tudja mit akar a nép? 
A vezetők ugyan kinek az érdekét 
képviselik…- s hogyan forgatják 

a  szavakat,- s az érdekeket a jó honatyák- 
s azok, kik azok akarnak lenni…? 

…- Vagy meggazdagodni, avagy csak vezetni… 
 

Az Igazságban a Mérték: 
CSAK Isten szava lehet! 

Páran már kérték…, 
És szembe Vele is lehet 

bandukolni…!- Sőt küzdeni Ellene! 
De eltörlődik az, ki nem Isten embere! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. március 23. 
A fiam születésnapján 

 
Felnőtt kisfiamat 

hogyan is köszöntsem? 
Az Isten Neki Hitet ad, 

Kell-e még, hogy öntsem 
Belé az én Hitemet, a Reményt, s a szeretetet? 

Kész ember! Maholnap – lehet: 
családot alapít;- házasságot köt: 

Ezáltal megy előre, s lesz még több… 
 

Büszke, nagy körszakállas ember: 
e tétova, relatív Világban… 
A szülői szeretet nem mer 
utasításokat adni bátran, 

Hisz lehet, hogy Ő:- jobban tudja 
Már önköreit önállóan futja… 

 
Hol van már a kicsi, 

rám csimpaszkodó gyermek, 
ki szüleit óriásnak hiszi, 

s kit ajnároznak, s szeretnek?! 
 

E Lét hideg, s néha mégis örömteli 
szele fúj körülötte… 

…- Védeném, burkot nyújtanék Neki, 
Mert bizony jötte 

akkora áldás volt számunkra!... 
S Ő tudta ezt…- S ma is tudja… 

 
Adjon Isten erőt, s kitartást 
a boldogulásodhoz FIAM! 
Állhatatosságot, kitartást, 

megnyugvást:- abba: ami van… 
Tiszta vágyat, és szép küzdelmeket: 

azokhoz, melyekért megharcolni lehet! 
 

A Boldogság Madara 
Fedjen be szárnyaival 

Mindig Veled maradva 
De ne feledd: A Világ csal! 

Ezért vezessen az Isten sugara! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. március 25. 
/ Dr.Bárth Dánielnek/ 

Az exorcizmus 
 

Egész életünkben 
az ördögöket űzzük!: 

Melyek itt vannak: künn’- s benn’- 
S a jó pontokat gyűjtjük: 

’hátha’ Istennek tetszik az életünk… 
 

Démonoktól megszállott lelkek 
Sok betegséget sejtetnek; 

…- ki tudja?!- mert minden mindennel 
összefügg!... 

S botor, ki nem számol ezzel! 
…Hiába küzd, 

kapkod,- és ideges manapság 
az egész társadalom!- S a papság… 

A tagadó nyomai: 
Mindenütt fellelhetők; 

…- szolgálóival!- S nincs olyan, ami 
ne mutatná őt- 

a mai Világban… 
Ezért kimondhatjuk bátran: 

VAN ISTEN!- És van ellenfele, 
kit legyőzött ugyan, és bír vele, 

de sok a csatlósa annak, 
kik sarkaink után caplatnak; 

hogy elkapjanak, s lehúzzanak… 
E világ bálványa ígér:--- De nem ad!! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. április 2. 
Locsolóversem 

 
Én már öreg legény vagyok; 
Nem minden fát locsolgatok 

Csak EZT,- mely legfontosabb nekem: 
Mely legszebb, s virágzóbb: A nejem…! 

 
Íme hát a nedű; 

hogy orcádat derű, 
békesség, és mosoly uralja! 

Ezt szerető férjed adja: 
Nem más, hanem ki Neked rendeltetett, 

hogy öntözze ő a virágoskertedet! 
/ Feltéve, ha megengeded…/ 
Nos…- Szabad-e locsolni?... 

…Pár jó szót szólni 
a mi nagy szerelmünkről? 

Melyet kaptunk valaha felülről, 
s gondos locsolással 
Megmarad örökre…! 
Ha egymást elvállal 

két ember;- s nyögve 
húzzák az igát;- de egymás mellett, 
és nem tagadják meg e SZERELMET! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



Keresztek 

/ A Ciszterci ház avatójára/ 

2018. április 9. 
 

Kellenek a keresztek, 
Hogy figyelmeztessenek 

arra, hogy itt van köztünk Isten! 
Kellenek  ezek a jelek, 

hogy tudatunkba véssük: nincsen 
semmi Nélküle! Nem volt, s nem is lesz! 
/ Bár csak egy apró jel egy kis kereszt…/ 

 
Ránézve  sem azt látjuk 

amiből áll…:- hanem, hogy Világunk 
Az Ő útmutatása alapján megy-e, 

…Vagy sok elfajzott gyermeke: 
Ellene támad… 

S újra felszegezné…!- S e gyalázat 
napról- napra, évről- évre 

kétezer év óta így megy végbe… 
 

Talán, ki RÁ néz; 
( Nem a fára, s ércre…) 

De talán mégis azon keresztül 
Veszi észre, 

hogy halad-e,- avagy ül 
az úton,- melyet javasolt az ész, 

a szív, s a tiszta jóakarat… 
…- Vagy a kereszt mögött csak a falat 

látja,…- mely elhatárol, 
s nem bontja azt le magáról… 

 
Mi keresztények Isten vágyait 

kell, hogy beteljesítsük! 
Melyet megálmodott, s azok árnyait 

kell, hogy legyőzze hitünk, 
lelkesedésünk, s a Tőle kapott erőnk! 

Hirdessük hát, s ne feledjük el Őt! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. április 14. 
 

Édesanyám 
 

Édesanyám 
Féltem talán 

az Úr szeretet- ölelésétől…: 
Önző módon!...- Igen régtől 

fogva félek, 
hogy egyedül maradok, s a remények: 

melyek kicsiny koromban 
bennem fogantak:- jobban 

megtartottak, 
mint felnőtt- tudatom…! 

Pedig hamisak voltak, s nem jobbak; 
Hogy szüleimet örökké, 

mint biztos támaszt 
magam mellett tudhatom…; 
S nincs olyan, mi elválaszt… 

Én ezt gyúrtam biztonsággá, s örömmé… 
 

De jaj!- Apám elment, 
S most itt ülök édesanyám ágya mellett… 

A félelembe beleszédülök; 
Megállítanám a Világ körforgását: 
Istent esdve, Ki Tudom, hogy lát…! 

 
Anyám törődött, öreg teste 
Már talán a békét vágyja… 

Én az Úr elé teszem;- mindig esdve: 
„- Csak a mai nap,…- Csak még máma!!..” 

De ahogy az éjfél fordul; 
S az ágy alatta megnyikordul- 

Kérem: „- Még ezt az új napot is…!” 
És a bizakodó tudatot is… 

 
Ő e szeretetben oldódik fel: 
Álma nyugodt,- Ép lélekkel 

kacsingat éjszakánként 
apura,- ki mindent már ért, 

hisz a Túloldalról figyel minket, 
és törli könnyes szemeinket… 

 
Anyám alszik, sóhajt néha 

Vágyainak indítéka 
Hol itt bukkan fel- hol a túloldalon… 
….- Én csak a maradást dúdolgatom: 

önző, konok, szakadatlan vággyal 
Szembeszállva az elmúlással… 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 



 
 

Orvos 
2018.o4.15. 

 
A fehér ruhámba; 

Mint bőrömbe:- belebújok. 
Szeretve-utálva 

Teszem mindig, amit tudok, 
De utálom- gyűlölöm 

hogyha nem tudok segíteni, 
Mert túl szűk a köröm, 

S a mindenhatóság: Isteni, 
és nem emberi tulajdonság! 

… Mindenki tudása kevés…- A gyarlóság 
az, amivel minden nap szembenézek, 

és túl sokszor győz az enyészet! 
 

Harcban a betegért, 
s ezért néha vele is; 

Úgy hogy néha meg sem ért, 
s ami kell,- azt meg nem szereti…- 

Don Quijote- ként ezer terhe is 
vállamat nyomja, lelkemet kergeti… 

 
Nagy hittel, és erővel 

Indultam: Gondoltam:- Nálam dől el 
a tagadó, s a kegyelemdöfést Én adom… 

Így harminc év után 
Csak mosolygok magamon; 

Tettem:- mit tehettem csupán… 
 

Fáradtan, de kitartó szorgalommal 
próbálok elbánni az okkal, 
s az okozaton enyhíteni… 

Azt hiszem:- a feladatom:- ennyi, 
S MAJD, ha Rozinantém hátán elügetek, 

remélem, hogy lesz más Veletek! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



 

Gyula Szluha 

 

Felsőné Nagy Andreának, köteteim szerkesztőjének: 

 

Boldog névnapot kívánok! 

Vigyenek Neked sok virágot! 

Édességet is, de módjával, 

hogy csinos maradj,s tollával 

minél többször érintsen a boldogság kék madara! 

Fakadj dalra ma, 

S vidám légy: a nem - névnapjaidon is 

Szíved legyen tiszta, s nem hamis; 

Ami jó terem benne, oszd azt szét 

Békés legyen életed, és szép! 

Kevés irigyed legyen, 

Azok is messze, fenn a hegyen 

Családod derűvel karoljon körbe 

Isten áldjon meg most, és mindörökre! 

Dr. Szluha Gyula Antal 

 



Boldog névnapot kívánok! 

Vigyenek Neked sok virágot! 

Édességet is, de módjával, 

hogy csinos maradj,s tollával 

minél többször érintsen a boldogság kék madara! 

Fakadj dalra ma, 

S vidám légy: a nem - névnapjaidon is 

Szíved legyen tiszta, s nem hamis; 

Ami jó terem benne, oszd azt szét 

Békés legyen életed, és szép! 

Kevés irigyed legyen, 

Azok is messze, fenn a hegyen 

Családod derűvel karoljon körbe 

Isten áldjon meg most, és mindörökre! 

 

 

Dr. Szluha Gyula Antal 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feleségemhez 
2018.o4.24. 

 
Az ötvenedik születésnapom után 

ÉN átértékeltem az életemet; 
Mikor már tudtam, hogy csupán 

Kevesebb van hátra, 
S hogy több nem lehet… 
Megfontoltságra váltva 

keresni kezdtem azt, mi boldoggá tehet… 
 

Nem többet, csak tudatosabban; 
Az ötvenes szám beszédes alakban 

mutatta:- már itt van az ideje… 
Jézus hívását hallottam: „- Gyere, 

s ne tékozold az idődet!...” 
„…- Hiszen megváltottalak, s a Földet 

eléd terítettem, 
hogy ott munkálkodj nevemben, 

s közben örömet szerezz: 
magadnak, s másoknak, 

s örülj, ha nevedre rászoknak; 
Akkor bizonyosan boldog lehetsz!” 

 
Persze, a napok sodornak 

Évszakok rohannak;- jók, rosszak 
A sok gyertya nem is fér el a tortán… 

Isten ajándéka vagy nekem, 
s remélem:- velem leszel majd a jobbján! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. április 26. 
 

Így látom… 
 

A Jövőtől való félelem 
Átjárja a Létet: 

Isten nélkül az életben 
retteghet, és éghet 

az,- ki nem tudja, hogy Vele van… 
 

Ki nem Hisz, nem Bízik: 
Abban a gyötrelem dagad, hízik, 

és kitölti a megtört szíveket; 
MÁSnak bejutni nem lehet, 

és önmagát marcangoló sárkánnyá válik, 
ki bizalom nélkül jut el a halálig… 

 
Csak Isten szeretete 
adhat nyugalmat!; 

Azoknak, kik többnyire Vele  
haladnak..., 

mert nincs köztünk bűntelen… 
ó Uram! Ne hagyj űrt bennem! 

Töltsd meg szívem-elmém szereteteddel, 
S a kétkedés férgét belőlem vedd el! 
Tépd ki, s pusztítsd el mindörökre, 

hogy jó szívvel gondoljak a jelenre, s jövőre! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



 
Anyák napjára 

2018-04-27 
 

Édesanyám!- 
E szó tartalmaz mindent, 
Mégsem fejezi ki elég jól 
azt a hatalmas kincset, 

melyet  jelentesz nekem!: 
Az érzést, mely bennem duruzsol, 

ha Rád gondolok, 
mert azt lehetetlen! 

Hisz nincsen más dolog, 
mely közelebb állna hozzám! 

Nincs más kiért jobban imádkoznám 
naponta az Úr imáját… 

Mindannyiunk ősi vágyát 
Te testesíted meg! 

Az egységben gyökerező szeretetet! 
 

Kisfiad maradok 
…- voltam, és leszek 

Míg e Világ forog, 
s mindent, amit teszek; 
azt a Te indíttatásodból: 

A bekódolt reményeid megvalósítására! 
Hisz melyik anyának ne lenne nagy álma 

gyermekével kapcsolatban?! 
Tudjuk jól: 

ANYU áldott keze ott van 
Minden gyermek feje felett! 

Édesanyám! Nagyon szeretlek! 
  

                                                      Kisfiad: Gyula 
 
 

  



2018. május 11. 
 
 

Fájdalomra ébredtem ma reggel: 
Isten emlékeztetett, 

Hogy nem vagyok több,- csak ember 
s gyarló voltomból nem lehet 

sem kilépnem, - sem elhagynom azt, 
s csak Őbenne kereshetek vigaszt… 

 
Az Orvostudomány: 

Nem csoda-helyettesítő pótlék! 
Tudom, hisz magam is orvos volnék…! 

Sok, részben megfejtett talány 
a titkok tárházában…, 
hol bőven volt még…. 

….- És nem is állíthatjuk bátran, 
hogy ismerjük az Embert…! 

Ily ostobaságot eddig senki sem mert, 
és nem is fog hirdetni, 

mert tudja, hogy bölcsessége. semmi 
a Nagy Egészhez képest! 

S így alázatossá tesz a beteg - vagy ép test… 
 

Kóklerek, és önpróféták 
idejében élek… 

kik magukat jól tálalják, 
s a megtévesztettekből élnek; 

minél nagyobb cirkusszal: 
Annál jobban…!! 

Kérdezem: A józan ész hol van?! 
Mert a pénzért bárki aki tud: csal; 

Hitetve, hogy gyógyít, 
Pedig csak kezel…!!! 

ISTEN TESZI AZT MA ITT: 
Alázatos szeretettel! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. május 16. 
 

Úgy! 
 

Isten Belénk oltott 
Lehetőségekkel teremtett; 
Sok-sok talentumot rendelt 
a végtelen variációk oldott 

időtlenségének sokdimenziós szövétnekébe, 
melyet felhasználhatunk: 

Ugyan miért ne?! 
Hisz ez lenne a dolgunk! 

 
Múltunkkal, bűneinkkel foglalkozunk: 

Rejtjük, takarjuk, fogadkozunk, 
Ahelyett, hogy továbblépve 

Bizakodóan néznénk az Úr szemébe… 
 

Oly sok alkalmat ad 
Akár minden pillanatban! 

Ő jó utat mutat,- s ki halad 
Vele-, az tagadhatatlan, 
hogy nagyszerűvé válik, 

s az Élet Gondja arról lemállik! 
 

Mégis: Mi csak sírva, jajongva 
a keserveinket soroljuk, 

Mintha nem lenne;…- csak gondunk…! 
Lehetne vidámabb dolga 

minden Isten-áldotta személynek; 
Hiszen láthatnánk e Világot szépnek! 

A Holnapot pedig:- lehetőségnek! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018 Pünkösd 
 

A pünkösdi lélek: 
Kiáradt minden emberre!…- 

De én attól félek, 
hogy nem indulnak el semerre 
hirdetni az Úr jótéteményeit! 

…- Csak nagyon kevesen: 
Hol ott,- hol itt… 

Pedig megkapták rendesen 
a Lélek adományait! 

 
Az Úr útjain járó embert, 
ha a Lélek ereje hatja át: 

Isten nevében cselekszik, és mer;- 
feledve önnön Baját 

megtéve azt, mi nála több; 
Megkapva érte az égi örömöt: 

 
mely boldogságaként 

tulajdonképpen életének célja! 
Tudja, hogy amiért élt, 

az már nem a tagadónak préda, 
hanem a többi ember számára példa! 

 
Mi volt más, 

mi jobb lehetett volna; 
nagyobb dolog, változás, 

mint a Lélek kiáradása azokra, 
kik várták, s remélték? 

Istenünk kegyelme a legfőbb érték! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. május 29. 
Ez 
 

A kőkemény konkurencia világában 
A Lélek csak vergődik… 

Noha kiáradt Ő itt, 
de annyi vár van: 

annyi bezárt kapu: ész és szív, 
melynek kinyílásáért vív, 

hogy csoda az, hogy bele nem fárad…; 
Isten szüntelenül az Emberekért fárad: 

azok emberségét valahogyan 
a felszínre hozni…; 

Önszántukból, okosan, 
S ezáltal BOLDOGSÁGUKAT okozni… 

 
A Minket megerősítő Lélekkel 

szinte alig törődünk: 
Azt hisszük: nekünk már nem kell, 
s hogy talán messze van tőlünk, 

Pedig átjár, csak nem halljuk 
határozott halk hangjait… 

Azt hisszük: magunk vagyunk, 
s Ez a Baj Ma Itt! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. május 30. 
Szembenéztem az ördöggel 

 
Szembenéztem az ördöggel; 

Fújt, morgott, és hörgött: 
Tehetetlenül dühöngött! 

Tettem:- mert tudtam, hogy kell… 
 

Nem lehet tagadni a létét; 
Mint az általa elűzött békét; 

Ahogyan sokan teszik… 
Nincs „Más Kor…”! Akár tetszik, 

akár nem:- egyeseknek! 
Csak az Úr útjai egyenesek! 

 
A „könnyebbet”, a „szélesebbet” 

A tagadó feszt’ ajánlja: 
Minden percben sugallja:-„ Te TEDD!”, 

s a mai Világ játszik alája: 
 

Pénzzel, hatalommal, 
Kapzsisággal és önkénnyel! 

…- És bukik is azonnal, 
ki nem lenéző fölénnyel 

szemléli mesterkedéseit! 
Vigyázni kell! Lénye itt, 

és most ugyanúgy rombol…! 
…- És ne higgye, hogy  ment’ lesz 

tőle az utókor! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 
 

  



2018. május 31. 
Barátkozás 

 
Isten odajött hozzám, 

és vállamra hajtotta fejét; 
Ö- az enyémre: -„fiam: ennyi a Lét! 
Én mindig csak hitedet fokoznám, 

mert csak abból fakad erőd!” 
… Én meg csak hagytam Őt… 

 
Oly jó volt az együttlét Vele: 

Átjárt a Lélek örömös szelleme; 
Én voltam a Fia tanítványa, 

Átkarolt, s lettem mindhármuk barátja… 
 

Megváltozott minden: 
Én egyre erősebben hittem, 

s ez az érzés el sem múlt bennem 
Ezért a követőjévé kellett lennem! 

 
Hebegtem- habogtam: 

Hogyan lehetséges, 
hogy én, ki ’olyan’ voltam, 

s kinek látóhatára igen véges: 
 kapom ezt a meg nem érdemelt együttlétet? 

ŐK sugallták:- „ Akkor térj meg: 
minden elindított percben! 

Léted Rólunk tegyen 
mindig tanúságot!; 

Ahol vagy: Nemhiába állsz ott!” 
 

… És most is ott érzem vállamon 
magához vonzó puha, meleg lényét, 

mely átjár…Jó illatát áldanom 
nem nehéz, hiszen súgja: 

„- Ha kell Belőlem:- kérj még!” 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. június 2. 
Mi 

Tele van remegéssel 
az egész életünk! 

Hol ez - hol az a bajunk nekünk, 
mert nem igaz, hogy beérjük kevéssel… 

 
Így: nyugalmunk alig találjuk, 

Csak rohanunk, 
hogy nehogy felkopjon az állunk; 

Ahogyan csak tudunk… 
 

Alig van egy nyugalmas percünk 
Egymással is folyton veszekszünk, 

s azt hisszük: az Isten 
ilyen életet akart számunkra; 

Melynek szinte minden perce munka, 
hol megállás nincsen, 
s csak a bajok jönnek 

egymás után… 
Minket is csak gyötörnek, 

s kábultan- sután 
dőlhetünk csak ágyainkba… 

…- Hogy EZ volt Isten vágyaiban… 
 

Noha Ő örömmel, s örömre 
hívott e Létbe, s remélte: 

Sok-sok szívbéli gyönyörre 
szert teszünk, s cserébe 

szolgáljuk embertársainkat; 
becsülve egymást, s javainkat… 

 
Jó a TERV, de a kivitelezők:- nem; 

Többször kellene a tervrajzot vizsgálni! 
… Azt hiszem…! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. június 3. 
Célok… 

 
Életünk célja az, 

hogy megoldjuk a problémákat; 
melyeket az Élet mindig ad, és nem várat,… 
Valamint, hogy a kapcsolatainkat erősítsük! 

ehhez kell a hitünk, 
és szeretetünk, mely mindent egyenget, 

hogy megvalósítsuk az isteni rendet… 
 

Sokat nyavalygunk; 
Győztesnek ritkán 
érezzük magunk…. 

Rágódunk az Élet titkán, 
s olyanokon,- mely nem is a mi dolgunk…; 
Megoldanunk sem kell, s nem is tudjuk… 

önköreinket hiába is futjuk: 
Tehetetlenek vagyunk, s voltunk… 

 
Most, ma, itt ugyan mit is tehetek, 

hogy általam mások, s én boldog legyek? 
Merre visznek a fennköltebb célok? 

…- Hogy tovább vigyem terheim: 
…- legyen még ok! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. június 15. 
Dicső…/ Kuti Gézának/ 

 
Nem vagyok több, 

Mint a bennem elvetett jövő magva: 
A növekedéshez mindennél előbb 

az erőt:- Isten adja; 
Gondoskodik, s új célok felé vezet! 

biztat, hogy ne fogyjon el 
bennem az igyekezet, 

…- és rám pirít, ha kell… 
 

Előtte meghajtom fejem: 
S várom minden percben 

az Égi Harmatot, 
melyből tovább adhatok 

a körülöttem élőknek, 
mert szeretem őket!: 

Isten közéjük rendelt:- Hozzájuk, 
S ha valaki többször Hozzá jut, 
az megszokja, s virul a környék; 
Hiszen Ő teszi naggyá a törpét, 
és szabaddá, boldoggá a lelket! 

Dicsőítsük ŐT!- Gyertek! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. június 20. 
A múltad.. 

 
A múltad ne húzzon le: 

Tanulságaival szolgáljon Téged! 
Megváltoztatná azt a kerge, 

ki állandóan vereséget 
szenved e célja miatt, 

s az így az így a mindennapjaira kihat! 
 

Téged:- csak erősítsen! 
Azt hiszed: aggódás nélkül nincsen 

holnap? 
S hogy az ember csak bajokba csomagolva kap: 

Mindent? 
Akár nem- akár szeretnéd; 

Ne cipeljük az aggodalom terhét! 
Könnyebb nem lesz, 
s erőnk kell még…! 

…- az a küzdésvágyból sokat elvesz! 
 

Időnk kevés, lángunk véges 
Minden tettünk két esélyes: 
Jó felé - avagy rossz irányba 

lépünk vele, kívánva: 
Mások- s ezáltal a magunk boldogságát! 

Sok ártalmas szokásunk 
ne legyen visszafogó gát 

az Élet Szép Céljainak elérésében! 
Tegyük azt le, mit megbánunk, 

S figyeljünk RÁ!:- töltsük mindennapjainkat 
Isten gyengédségének megélésében! 

Így örömös lesz a Holnap,- 
s a jövő, mely reményében az Úr ringat! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. június 21. 
Fohász 

 
Uram! 

Tégy engem a változás eszközévé; 
Jelöld ki az utam, 

hogy higgyen Benned újra, 
s ne másban vidulva 

E nép! 
…- és Hazám fordítson másokat is Feléd! 

Adj nekem erőt, hogy békéd 
megismertethessem, 

szereteted átadhassam, 
s ne legyen más feladatom nekem; 

de ezt mindig vállalhassam! 
 

Életemmel, írásaimmal 
mutathassam: a tagadó hogyan csal, 

s hogy az Úr hogy’ van velünk, 
s hogy nem csalatkozhatunk, 

ha igazán szeretünk! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. június 22. 
A Bajunk 

 
A haszonlesés: 

Oly sokszor áttöri 
az erkölcsi gátakat!: 

Okosan szövi 
az ármányt, mely nem kevés 

Világunkban;- hamis vágyakat 
gerjesztve:- felfújva az egót: 

akkorára, mint sohasem volt… 
 

VAN:- mi előtt majd’ mindenki 
fejet hajt; 

…vagy szemet huny, vagy mindent elad… 
El kell ismerni: 

Ott van: a vagyon, a hatalom, a gőg, 
melyre oly sok ember sokat költ: 

eszét, egészségét:- magát…- 
s kéjre tör- elfeledve javát: 

Az ÉRTÉKET:- MI benne VAN… 
(Melyet emleget Isten unos-untalan…) 

 
Megvásárolható mindenki 

A mai világban? 
Azért:- mi épp’ kell neki, 

mert ég a hamis, gerjesztett vágyban…? 
Melyet elé terveznek, hogy vezessék, 

s nincs más szó ajkain, 
csak az hogy: „ MÉG!...”….?! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. június 23. 
Álmok, és célok… 

 
Intést kaptam álmomban, 

hogy az időm véges, és máshonnan 
’Azt’-: nem nyerhetek: 
Amit Kell,- azt tegyek, 

s ne felesleges dolgokat, 
melyet tudnék biz’ oly sokat… 

 
Nem lophatom’ Isten napját: 
Meg kell látnom az Ő alakját 

minden szembejövő emberben! 
Nem mondhatom nekik, hogy: „- NEM!”, 

ha segítséget kérnek, 
mert akkor jogosan megítélnek… 

 
De nem lehetek birka sem, 
melynek gyapját rendesen 
bárki kénye- kedve szerint 

nyírhatja… 
Isten szava erre is int, 

s kikapja 
ilyenek kezéből a megtévedtet, 

kit mindig mindenki elé vetnek… 
 

S az Idő; mint felgyorsított futószalag: 
csak rohan, szinte a végtelenbe szalad- 

Teendőim bokrosak, s félek, 
hogy végükre sohasem érek… 

Nézem: mily sokkal elmaradtam, 
és szinte alig haladtam… 

 
Nem biztos, hogy mindegyik 

fontos lett volna…!- 
Melyekről Mások hirdetik, 
hogy Az az ember dolga! 

Az Igaz Parancsnok megítélése 
a valós viszonyítási mérték: 

Itt, hogy ki mit mond- vagy mégse’: 
mindegy, ha az Ember, s a Szeretet az érték! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. június 26. 
 Sára és Izsák 

 
Sára felnevetett 

arra a gondolatra, 
hogy idős kora ellenére valaha: 

FIA lehet! 
Mégis JHVH megadta 

e gyermeket: 
ezért lett: Izsák a neve; 

Szemébe nevetve 
a földi törvényeknek, s szokásnak… 

Mert az emberek sokszor mást várnak, 
mint amit Isten adna… 
…És nem az történik, 

mint ami az Ő akarata: 
A bűn csak örvénylik, 
s néha kiköpi a Jókat- 

Magunkat tartjuk megmondóknak, 
és nem REÁ hallgatunk… 

Sokszor hisszük, hogy magunk vagyunk, 
s nekünk kell… 

De Ő nem emberi mértékkel 
intézi a teremtés folytatását;- 

de egy biztos: 
Közben CSAK SZERETETET AD ÁT! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018.06.26. 
Fiamnak 

 
Izsák kiásatta apjának 

mások által betemetett kútjait… 
Az apák a fiúktól mit várnak?: 

Hogy folytassák a hit útjait; 
melyeket jól-rosszul 

ők is tapostak… 
A tagadó ugyan megbosszul 

minden tettet, melyek jobbak, 
mint elődeink cselekedetei, 
de minden fiú tudja:- NEKI: 

többnek, s egyenesebbnek kell lenni! 
 

Nincs tökéletes apa, 
sem gyermek! 

Mindenki botlik, eshet, 
de új, s új lehetőségeket kapva 

építheti Isten országát: 
Vizet fakaszthat a szomjazóknak, 

s talán tovább lát 
mint apja…- S irányt mutató fényt ad 

a tévelygőknek… 
Istenem! Ezért védd őt meg: 

az én fiamat! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



A biblia 
2018. június 28. 

 
Amit az ember jól ért: 

azt annál jobban szeret; 
ezért fontos a bibliaismeret!- 

Hogy tudjuk:- mit, miért…, 
hisz minden a múltban gyökerezik, 

s a jelenben érik be- 
Akár tetszik- akár nem tetszik: 

„ A történelem az élet tanítómestere!” 
 
 

Nem nekünk KELL nagynak lenni- 
csak mit Isten akar: 

azt kell tenni! 
Ő tesz naggyá,- avagy eltakar 
és véd a kísértőt szolgálóktól! 

( Hisz megváltott:- tudjuk már jól…) 
 

Feltéve, ha valaki forgatja, 
                                                     és nem teszi fel…- a polcra: 

a hasznavehetetlen könyvek közé a bibliát… 
..- Avagy néz bele,- de nem lát; 

azt híve: más az ő dolga, 
más idők vannak már, s más lesz a holnapja… 

 
Isten szeretetét: érezni lehet, 

de:- Az át nem látható! 
Hiába van minden igyekezet… 

 Ki bibliát olvas: várható, 
hogy az Ő jelenlétét mindennapjaiban 
jobban észreveszi, s ha hite alig van: 

Az megerősödik, s reményteljesebb lesz a léte! 
Isten sugallatait lesni: Mindig megérte! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
 

  



Róna Tamás Rabbinak, 
És a Kecskeméti Izraelita Hitközségnek: 

Minchaimádság Szombatra 
 

o.-                                   Isten a nagy, és csodálatos Világ 
alkotója, és minden élőlény fenntartója: 

melyet mindenki lát; 
…- ha nem túl öntelt, és figyelmes az egója…! 

 
Zsoltár 104 

1,-                                       Áldjad én lelkem az Örökkévalót!-, 
ki felettébb nagy vagy, s minden jót 

2.-                           adsz nekünk,- ki fenséget,és díszt öltöttél! 
Óvsz minket, s mindent, ami él… 

Világosságot vetsz a Világra: ruha gyanánt, 
3.-                                   és kiterjeszted az eget, mint kárpitot; 

Téged,- aki termőföldet terítesz alánk, 
aki vízbe gerendáztad emeleteidet: 

Hiszen jobban tudod, hogy mi kell- minek, 
4.-                                          Aki a felhőket teszed szekereddé 

s ezáltal Világunkat szebbé,- 
ahogy szelek szárnyán suhansz: 

(Mely küldötteddé válik, s szolgáddá:) 
5.-               a lángoló tűzzel- s általa sok mindent: csodává…! 

 
6.-                           Te alapoztad a földet: fundamentumaival, 

a világ törvényeivel, az anyaggal,s a joggal, 
hogy ne ingadozzék sohasem…, 

s hogy minden értünk,- s nekünk legyen… 
7.-                                        Vízárral:- mint ruhával takartad be, 

s a hegyeken állnak a vizek: Így akartad TE… 
8.-                                                    Dorgálásodtól menekülnek, 

dörgésed hangjától elfutnak… 
9.-              Fölemelkednek a hegyek, s a felhőkbe merülnek 

Leszállnak a völgyek, nyugalomba jutnak, 
melyet Te alapoztál nekik; - Nálad van a mérték; 

10.-                                    Határt szabtál, hogy azt át ne lépjék, 
és ismét el ne borítsa a víz a földet… 

11.-                      Te, aki forrásokat fakasztottál a völgyekben, 
melyeket a szomjúhozók mind Neked köszönnek, 
hogy azok a hegyek közt haladjanak:- könnyebben 

12.-                                            s itatják a mező minden vadját- 
Ahol a vadszamarak is szomjukat olthatják, 

13.-                                    míg fölöttük az ég madarai lakoznak: 
a lombok közt Neked, s Rólad vígan dalolnak! 

 
14.-                                            Megitatod a hegyek növényeit: 

Magaslataidból lehullva a felhők cseppjeit… 
15.-                                                            Műveid gyümölcséből 

Jóllakik a föld; 
Jóságod nem vonod meg semelyik néptől; 

bőséged elégséges, s mindenkit hálával tölt! 



2.- 
Te sarjasztasz növényt a baromnak 

16.-                                             és füvet az emberek munkája által; 
reményteli alapot adva a szorgalomnak 

s a küzdésnek:- melyet ki vállal: 
előhozván kenyeret a földből; 

gyönyörködsz benne,- mikor így a boldogság előtör, 
s az ujjongás:- létünk,- és segítséged miatt- 

Ó! Áldott az, ki mindig hálát ad! 
 

17.-                                                                                Te adod a bort, 
mely megörvendezteti a férfi szívét; 

Fényesítvén arcát olajjal, feledtetve a bút,s  a kort, 
18.-                         Adván a kenyeret- mit vetéskor és aratáskor kért; 

…- mert a termés erősíti az ember hitét…! 
 

Örökkévaló Istenem! Jóllaknak a fáid: 
19.-                                           Libanon cédrusai; melyeket ültettél, 

melyek ágai között oly sok madár trillázik, 
s fészkeiben rengeteg él… 

20.-                              A ciprusok otthonai a gólyáknak, 
a magas hegyek a zergéknek: 

21.-                                 a bércek,- hogy elbújhassanak szegények, 
s menedékül a hegyi nyulaknak… 

 
Te teremtetted a holdat ünnepeknek, 

22.-                                                a nap pályáját is Te szabtad meg 
hogy mikor keljen, és nyugodjon- 

Te szerzed a sötétséget, s a csillagokat az égbolton, 
s éjszaka lesz,- mikor az erdő minden vadja 

23.-                                   megmozdul- minden erejét Tőled kapva; 
Az oroszlánkölykök is ordítanak zsákmányért; 

24.-                                  Követelve Tőled eledelüket: húst és vért, 
s mikor kisüt a nap: behúzódnak 

s vackaikba, s tanyáikba heverednek… 
25.-                                                            Kimegy az ember a dolgára, 

26.-                                                                  és munkájára egész estig… 
Csodálva Téged, s átjárja a hit: 

Mily számosak a műveid 
Örökkévaló!:- Csak ránéztél a föld porára, 

és mindent, mit fölsorolni sem lehet: 
Mind bölcsességben teremtetted! 

27.-                                                    Tele van a föld szerzeményeiddel: 
itt:- a nagy, és széles határú tengerben, 

28.-                            ott pedig csúszómászók:- melynek száma sincs,- 
kicsiny állatok a nagyokkal együtt:- végtelen kincs 

29.-                                                                    a tengerben hajók, s talán 
Amit alkottál:a leviatán… 
(Hogy játsszék benne…) 

30.-                           Mind Feléd reménykednek: teremtő kedvedben, 
hogy megadod eledelüket idejében; 

31.-                                                                                         mit adsz nekik: 



azt fölszedik- 
Megnyitod kezedet: jóllaknak a jóval éppen… 

 
3. 
 
 

32.-                                                           Elrejted arcodat: megijednek; 
visszavonva leheletüket: a halál vermébe esnek  

33.-                                              Kimúlnak, és porukhoz térnek vissza; 
Könnyüket- vérüket a humusz beissza;- 

Kibocsátod leheletedet: 
S ezáltal megteremtetnek…!: 

34.-                                                         … Így nyitod meg a föld színét! 
 

Legyen az Örökkévaló tisztelete örök, 
és boldog az Általa teremtett nép, 

mely áldott földeden lődörög! 
35.-                                         És örvendjen az Örökkévaló műveiben, 

akié a földön minden itt lent, 
mely reng, mikor megérinti a hegyeket, 

36.-                                                                        és azok füstölögnek… 
Hadd énekeljek az Örökkévalónak életemben, 

viduljanak a dalaimtól többek! 
Hadd zengjek Istenemnek, - míg vagyok, s legyen 

37.-                                                                kellemes Neki beszédem! 
Én örvendek az Örökkévalóban: 

Minden napom minden percében; 
hiszen Ő tart meg engem a gondok közt is:- a jóban 

38.-                           Semmisüljenek meg, kik Vele szembeszállnak! 
Gonoszok többé ne legyenek, csak kik Vele járnak! 

Áldjad én lelkem az Örökkévalót! Halleluja! 
39.-                                   Belé vetem bizodalmam, s eltűnik Benne 

szívem minden búja! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal:- Dr. Pollák Miksa imádságos könyvéből, 
mely:” Izráel Istentisztelete”- címet viseli. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hála 
2018.06.29. 

 
Hálát adok Istenem, 

hogy fiamat lakáshoz juttathattam, 
(- hogy ezáltal önálló legyen; 

Ami eddig:- eztán ne múljon rajtam…) 
 

Egész életét köszönöm Neked; 
Mellyel minket megajándékoztál! 
…- Mi is:- de Ő a Te gyermeked; 

Talán ezután önálló lábra áll, 
bár féltjük, s óvnánk mindentől…. 

Ne hagyd kiszakadni szívedből: 
akár munka,- akár szórakozás által! 

Az örömöket, s keserveket erős vállal 
bírja, erősítse,s edzetté tegye lelkét! 
Segítsd, hogy terved:- Vele- beteljék! 

 
Én adtam:- amit tudtam 

Meglepetések várják minden zugban- 
Segítenék, de Neki kell növekednie… 

Sok mindenre szükség lesz, 
de legfőképpen a hitre: 

a nyugalomhoz, érvényesüléshez, 
s majd később az önálló családhoz:- reménnyel, 

hogy a szeretet keveredjen Benne: 
igaz emberséggel! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. június 30. 
Az anyák könnyei 

 
Az anyák könnyei 

mossák le a múltat; 
mert a férfiak 

semmit sem tanulnak!: 
Agresszió, hatalomvágy, elvek: 

melyek felbukkannak,- s elvetnek; 
lózungok, és handlé-emberek 

által megszabott sorsok, - és ezrek 
élete megy azok által tönkre, 

s tűnnek el a sírjukban talán örökre… 
 

De az anyák könnyei 
nem változnak, 

mert a fiúk sajnos 
nem lesznek jobbak: 

megtéveszthetők, s megtévesztettek!... 
Ezek miatt oly sokan 

oda is vesznek; 
ahelyett, hogy okosan 

élnének!.- Anyjukat megkérd’ve, 
hogy mennyit ér a gyermek léte… 

 
Folynak az anyák könnyei 

évezredek óta 
szakadatlanul: 

Nincsen ebben kvóta; 
Áztatják ráncosodó arcuk, 

s a vén földet… 
Mosoly Nekik alig jut- 

Legföljebb 
pillanatokig derül fel tekintetük: 

két könnycsepp között… 
Isten-hordozónak kellett lenniük; 

hiszen Általuk jött, 
…- és jön minden a világba! 

Ó hős anyák: 
legyetek megáldva! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. július 1. 
2018 halászlé-ünnepén 

 
Szegény potykák, harcsák, keszegek! 

Már jó előre reszketnek, 
(pedig nem is fáznak); 

Ízüket mutatják majd a Világnak! 
 

Bizony jön az új halászlé-fesztivál… 
Kétezer-tizennyolcban ugyan ki áll 
majd a dobogó tetején;- levével? 

Ki lesz,ki diadalt ér el 
azzal- amit főzött? 

Ki lesz a bajnok…- a Főnök?!: 
 

Az, ki barátait 
megvendégelni tudja; 

alájuk padot kerít, 
s kinek a bográcsba valóra futja! 

A többi már a szervezőkön múlik… 
Baja fő ünnepsége dúl itt: 

 a főtéren:- hol füstösen, de diadalittasan 
mindenki (aki él, és mozog):- itt van 

most is úgy,- mint évek óta; 
Hol víg a lét, és szól a nóta… 

 
Tele gyomorral kinyílik a szív, 

s ha egy-egy ismerős bográcsához hív: 
illik a halászlét, s a nedűt dicsérni: 

Adni kell az örömöt, nemcsak kérni…! 
 

Felbolydul a város: nagy vígságra várva 
Egy hétig is eltart a zsivaj (s a lárma), 

de a jókedv a magyarnak nem megy csendben 
/sem a bunyevácnak a svábbal egyetemben!/… 

 
Vigadjunk hát, 

hogy legyen erőnk a hétköznapokra 
Ünnepeljük a Halászlét- s Baját: 

Legyen mindenkinek tele 
                            finom lével a gyomra! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
 

  



2018. július 6. 
Itt: Baján 

 
A halból készült leves: 

igen ősi étel; 
s azt főzni: érdemes: 
sokszor, bőséggel! 

Ezt tökélyre fejlesztették 
a Bajaiak:- régen:- 

a módszert sok nemzedék 
tökéletesítette!...,- s e lében 

már minden benne van; 
…- ami kell: 

akkurátusan, 
pontos mértékkel, 

s a forrás ideje is pontosan: 
percre meghatározva… 

Még az is, hogy mitől, s hogyan 
zubogjon a LÉ…- Habja, s fodra 

milyen legyen… 
Ez művészetté alakult e helyen: 

Itt Baján… 
 

Még sincs soha 
két egyforma! 

MIND más, és más aromával bír; 
Erről szól évenként a hír; 

hogy kié a legnépszerűbb, elfogadottabb, 
pedig itt aztán vannak a jónál jobbak, 

de a zsűrinek döntenie kell… 
Mind finom!..—Örömeinkkel 
egymást boldoggá tehetjük! 

Együnk hát finomat; 
           Halászlét együnk! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. július 6. 
Új Élet Krisztusban Kurzus 

1. nap: 
Isten lehajolt Hozzád, 

és minden nap szeretget Téged! 
Ő-: Apucid,- s nem szolgád, 

gyermeke vagy; elérhetőséged 
állandó,- hisz BENNE létezel…. 

Ezért Érted tervez mindig új jövőt: 
Állandóan segít, emel, 

csak meg kell hallgatnod Őt! 
 

Apaként tanít, anyaként becéz… 
Rugdalóznod Ellene elég nehéz, 

de mégis sokan megteszik;- 
ha a javasolt út nem tetszik… 

 
Ki hittel él: annak könnyebb: 

nem kell le- s megtagadni mindenben Őt; 
Úgy reményteljesebbek maradnak a könnyek, 

s nem kell keresni :- bármi hihetőt,  
csak Róla hallani,- tudni : „ne!!!”... 

Az örök megtévesztő 
a lelket hadd’ vigye…- 

s hogy mily sikeres: elképesztő…!... 
 

Isten megsimogatja a lelked, 
s ezért semmit sem kell tenned, 
csak szeretni azt, ki Rád bízatott 

és örömmel várni minden új holnapot! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018.júl.7. 
Új Élet Krisztusban Kurzus 

2. nap: 
Ha saját koronáinkat: 
a fejünkön viseljük, 

és nem igazított minden tettünk: 
Isten áldó keze 

nem nyugodhat rajtunk, 
és szeretete  

lesz előbb-utóbb bajunk!... 
Míg boronáinkat: 

bűneink mély gödreire 
mi magunk húzzuk:- azokat takarva-, 

s így telik le életünk java:- 
addig az igazi szabadságot 

soha át nem éljük! 
Isten hiába vár ott, 

hol döntenünk kellene- 
(Ha nem kötelezzük el magunkat, csak félünk-) 

 Úgy ott nem bontakozhat ki általunk az Ő szeretete! 
 

A szeretet mindig: DÖNTÉS! 
Könnyebb nemet mondani 

minden szituációban… 
Isten mindig ott van 

(…- még ha nem is keresi valaki!...) 
A szeretet: Isten terveiben öltés, 

hogy a Világ hímzett szőttese 
még szebb legyen, 

s minden hívőt, és hitetlenkedőt 
 gyönyörködtethessen; 

Mindazt ki bízik Benne,- avagy tagadja Őt! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018.Júl. 07. 
Új Élet Krisztusban 

2.nap 
Megváltottként 

 
Bűneinket felszegeztük 

 a keresztfára; 
Honnan halála, és feltámadása 

Lemosta azokat! 
Így megszereztük 

az újrakezdés lehetőségét! 
 Noha nem látjuk az út végét, 

 de sok reménnyel,s bizalommal 
haladhatunk rajta: 

Törődéssel, s fájdalommal,- gyötrődve sokat 
De szeretetében megmaradva 

Ez számunkra a megváltás jutalma! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



 
2018.júl.7. 

Új Élet Krisztusban Kurzus 2. nap 
 

Életátadás 
 

Én Uram, én Istenem! 
TE írd az én életem: 

Sorsom  legyen 
a Te irányításod alatt, 
s ne teljen el pillanat, 

melyben nem Te kontrollálsz! 
…- S a dacot, melyet bennem találsz: 

tépd ki belőlem! 
(Mert van sajnos:- Bőven!...) 

 
RÁD bízom az életem! 

Hiszek Benned, s énnekem 
más dolgom nincs:- ez a lényeg, 
csak az, hogy kövesselek Téged 

GPS:- ed alapján; 
Tudom ez nem egyszerű, de van bibliám!… 

 
Kinyitom szívem, 

s így : szabaddá válok!: 
Mind nagyban- mind kicsiben, 

hogy ne legyenek szöges-rezervoárok, 
melyekben a sunyi bűnök meglapulhatnának! 

Átadom magam teljesen 
                                                       az Élet Urának! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



 
 
 

 
2018.júl.7. 

Új Élet Krisztusban Kurzus 2. nap. 
 

Kérnünk kell a szentlelket: 
Mert különben nem lehet 

Vele töltekezni!... 
Az egész- csak ennyi: 

ilyen egyszerű… 
Nem kell sok holt betű, 

sem törvény, sem parancs, 
sem irányt mutató mancs… 

 
Kérnünk kell  
a szívünkkel, 

hogy felszippanthassuk 
(mint a szivacs):- ŐT 

Ingyen kapjuk, ingyen adjuk: 
A bennünket erősítőt! 

A szeretet-lánc így összefűz 
az Atyával, és a Fiúval, 

hogy boldog lehessen a tánc: 
A belőlünk elűzött búval 
helyet csinálva Neki…: 
Indulhasson a románc 

Mert mint szerelmesét szereti 
Isten az Embert!- S a tűz: 

melyet a tagadó szít:- ezt a kapcsolatot 
Sohasem emészti fel:- csak a salakot 

marja le, mely a mélybe hull 
( Bár sok van abból:- számolatlanul!…) 

 
Kérnünk kell,- s megkapjuk Isten ajándékát: 

A Lelket, mely mutatja az Ő szándékát; 
Még annak is, ki tudni sem akarja… 
( Az olyat a Lélek nagyon zavarja…!) 

Kérjünk…- s a hit meghozza gyümölcsét 
Mert akkor a miénk lesz: 

                              Az Új Föld, s az Új Ég! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



 
2018. 07. 28.  

Félek… 
 

Félek az elmúlástól, 
pedig lesz: tudom jól… 

…Bár nem is magamat féltem: 
szeretteim, és örök reményem, 

hogy elégedettek leszünk a múlttal; 
Ezért állandó vacillálás furdal… 

 
Félek, hogy kiket szeretek; 

nem láthatom- 
Hiszen sokan elmennek, 

s túl a gátakon 
vajon mi lesz, s hogy’ néznek rám: 

Látnak-e?- Ó, bár őket láthatnám…! 
 

Félek, hogy amiért élek: 
be nem teljesítem; 

hiába múlnak az évek: 
nem eléggé nő a hitem…! 

Isten túl nagy szabadságot adott, 
s nem végzem el addig a feladatot…. 

 
Félek a fájdalomtól, szenvedéstől, 
s már ez a félelem is eléggé öl…- 

Hogy értelmetlen lesz életem, s halálom, 
hogy minden tettem a végén megbánom… 

 
Félek, mert bizonytalan vagyok: 

apró pici pont csak…. 
Jó azoknak, kik „nagyok”! 
Én:- Isten utolsója; vacak 

fájó testemmel, tépelődő lélekkel: 
Isten segítségével élek tovább, 

mert KELL! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. 07. 29. 
Veled 

 
Isten ismer Téged, 

tedd hát félre büszkeséged! 
Megszentelt, és utadra engedett; 

Ne légy engedetlen, - de légy elégedett 
ezzel a tehetséggel, amit kaptál! 

…- és felszólított, hogy mindig adjál 
annak, aki kér Tőled, 

hisz egymásra hangolta a szenvedőket, 
csak kinek-miben hol jobb, hol rosszabb… 

Terheidet is, örömeidet is megosszad, 
mert ha többen viselik: 

Neked is könnyebb, 
s ha dúskálsz:- adj nekik, 

hisz azokat nem vonta meg az Úr Tőled! 
 

Isten nélkül elveszett vagy: 
A tagadó a sarkadban jár; 

Vadászik Rád, s el nem hagy; 
Lelkedet kéri- s az túl nagy ár…! 

 
Feladataidra Isten rendelt, 

s Azokért éled meg 
az összes reggelt! 
Csak kérjed meg, 

és kövesd javaslatait, 
hogy boldog lehess Ma, Itt! 

 
Egyedi elhívásod van 

Te lehetsz…- de Isten nem bizonytalan; 
Érted küzd, simítja útjaid, 

hogy lélekben nemesedj: segít a Hit, 
s a Lélek folyton ösztönöz! 

Ne ragaszkodj a már felrepedt bőrödhöz: 
Isten védőpalástját viseld magadon; 

Érezve, hogy szeret: 
Nagyon- nagyon!! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. 08. 02. 
Szakácsművészet 

 
Isten romjaidból is fölépít Téged, 

de nem biztosítja a tökéletességed! 
Bármi is történt Veled: 

Ő hűséges;- mindig szeret! 
 

Ne hidd, hogy kevesebb vagy mint más; 
kisebbrendűséged csak önámítás. 

Áltatva, hogy megnyugtasd magad! 
Istennek Te kiválasztott gyermeke vagy: 

nagyszerű jövő-lehetőséggel! 
De ezért Neked dolgoznod kell: 

Minden erőddel az Ő útjain! 
Nemcsak sikerek lesznek: 

Majd sok búra kín, 
és fájdalom következik! 

Sokan Belőled sokat kivesznek… 
EZÉRT születtél e földre itt! 

 
De TE vagy, aki megmutathatod, 

hogy megéri, mert akaratod 
erős, és Isten szeret!: 

Szórja Eléd a lehetőségeket! 
 

Ne sajnálkozz, s ne kíméld 
önmagad! Hiszen kimért 

időd van, s az rohamosan fogy! 
Boldognak KELL lenned közben valahogy ott, 
hogy meglásd mindennek a szépséges voltát; 

Az életedet;- mint habos tortát! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. 08. 07. 
Limlom… 

 
Életünk kofferjébe 

Feszt’ próbáljuk beletömni értékeinket: 
Holmi limlomot, aranyat;- remélve, 

hogy hosszú távon boldoggá tesz minket… 
 

Alig fér be oda 
AZ, amelyre csak később jövünk rá, 

hogy valóban kellett volna…! 
Csak mikor bőrünk már 

megráncosodott… 
S kezdjük kihajigálni a sok limlomot…. 

 
A felhalmozott dolgok 

lehúznak, lekötnek, s boldog 
tőlük mégsem lesz senki: 

SZABADNAK KÉNE’ LENNI! 
Míg közben nem tudjuk, nem értjük; 

Csak limlom életünket féltjük: 
reszketve a javakért, 

melyek felfalják az embert, 
melyeket mindenki maga kért, 

és megszabadulni tőlük nem mert… 
 

„ Filléres emlékeim”: 
Hitem, és egy pár szép pillanat: 
Mely VALÓBAN megmarad…! 

A múlt töredékein, 
s azokból tartom fenn magamat; 

S NEM a lomok- s limek 
okozzák boldogságomat! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. 08. 15. 
Házastársi… 

 
Isten a TE szeretetedben 

adta Neked házastársadat; 
így hát nem lehetetlen, 

hogy megértsd őt,- s a vágyakat 
KETTEN; harmóniában összefésüljétek! 

 Gond van mindig: temérdek, 
de erre vagytok TI:- KETTEN; 

hogy megoldjátok szeretetben! 
 

Nem Ő a baj forrása! 
Csak ugyanazt 

másképpen látja, 
s más módon irtja a gazt… 

Miért is tenné ugyanúgy mint Te? 
Hisz egyedi vagy, s Isten gyermeke 

és Ő is!:- kit választottál! 
Általad akihez Ő rendelt… 

Miért is várakoznál 
a megértéssel!...- Gondolván hogy megvert 

vele a sors,- avagy Te önmagad…?! 
Az önzés néha oly dolgokra ragad, 

mit biztosan megbán később mindenki! 
Persze, ki csak önmaga igazát hirdeti, 
és képtelen látni a MÁSIK szemével… 
Az önmaga tornyának tüzében ég el! 

 
Isten megáldotta a házasságokat! 
Ádámnak is párt adott:- Boldogat! 

És ő is meg volt elégedve az első bűnig, 
de szakadás lett köztük is:- úgy tűnik: 

Egymásra mutogatva 
próbálták igazolni önmaguk,- 

s ez a kárhozat egyik alapanyaga: 
lett a még nagyobb bajuk… 

 
Szeressük egymást - míg tehetjük! 

Önzéseinket MI tiporjuk el 
Csak azt tesszük jól, ha a „másikat” szeretjük! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. 08. 17. 
 

In memoriam: Dr. Bálint Gábor 
 

Ül az orvos az ügyeletben 
Némán nézi a négy falat 

Túlképzett: a szeme sem rebben, 
ha érkezik az új, sürgős feladat 

 
Megtanult már készenlétben lenni; 

hogy pillanat alatt tudja: mit kell tenni 
Mindig, s azonnal:- harcra készen 
Ebben szocializálódott egészen… 

 
Nincs kilépés:- csak a VÉGÉN 
Ezt várják el- orvos lévén… 

Csak a kötelességek!...-és szinte jogok nélkül 
úgy, hogy a lélek bele kékül… 

 
Megfáradt testeket hajszol a nép; 

Így alakult:- Ekképp’ 
S a Google-doktorral lassan vitatják: 
akármit is mond: bármely szavát… 

 
Jogászok lesnek reá, és ingyenélők. 

Nem szereti,- hanem kihasználja a nép Őt, 
s ha a hála csírája kikel: 

csizmáikkal tapossák azt el; 
„Kapja meg azt, ami jár, 

kinek a gyógyítás a hivatása…” 
S a mindennel elégedetlenek sora vár…- 

Így a segítőkből üldözött lett mára… 
 

Ül az orvos az ügyeletben; 
Mélán nézi diplomáját; 

„- Így, s Ez kellett nekem? 
Vajon az Élet hol vert át?” 

A Hitből, s az Igazság Bajnokából 
egyszerű szolgáltatóvá kik tesznek? 
Hivatkozva, hogy:” Ez így van jól!...” 

Míg az évek közben megesznek… 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. 08. 18. 
A türelem 

 
A türelem: 

a lelki fejlődés alapja 
Boldog az: 

ki „felülről” kapja,  
s nem kell megküzdenie érte:- magával 

Szüksége van annak Reá: 
 ki gyermeket vállal, 

valamint aki harmóniában akar élni… 
Türelmetlenségben égni: 

a legostobább dolog a Világon!: 
Mint egy rossz, felpörgetett álom, 

melyben nem élvezhetőek: 
a gondolatok, s a képek!… 

Gyorsan, rohanva lehetőleg, 
és mindig mást akarva…- hol ez a „lényeg”… 

 
A türelmetlen 

mindig elégedetlen mással,- s magával! 
Az idő:- nála sebesebben 

múlik, mint másnál, és valódi javával: 
az örömmel, s a békességgel 

rosszul gazdálkodik! 
Önmaga előtt fut, - s nem ér el 

senkit közben!...- S ha erre rászokik, 
akkor a boldogság kék madara 

iszkolva menekül előle! 
Nemhogy mellette, s körülötte maradna! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. 08. 29. 
A közösség 

 
A közösségeket ápolni kell: 

gondoskodással, szeretettel, 
mert különben felveri azokat a gaz, 
… és szétesnek!- Hidd el: így igaz! 

 
Nem elég beleszületni, 

avagy meghívatva lenni; 
Aki másokért nem akar tenni, 

azt jobb onnan elkergetni! 
 

Hiszen a közösség formálásáért: 
mindenki felelős! 

Nemcsak néhányan,- avagy egy hős! 
És nem csak az, ki épp’ ráért…! 

 
Tettek nélkül nincs valódi élet! 

Ki tartozik valahová: téved, 
hogy ott Neki:- nincs dolga! 

( s hogy örökös helye volna…) 
 

A lelkiismeret 
megmutathatja a helyes dolgokat, 

és jó közösségépítő minden gondolat, 
de csak melyet: 

TETT!- s azok sorozata követ! 
Az önfeláldozás termi az igaz gyöngyöket: 

mint a kagyló, mikor ráizzadja a mázt 
akár a szennyre is…- Nem kap frászt: 

dolgozik, küzd, és nemeset hoz ki belőle… 
Közösségedért munkálkodj, 

s ne  hasznokat  várj csak tőle! 
…mert ki ezt eszi: dőre, 

s kiutálják onnan:- Egykettőre! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



Ráhangolva 
2018. 08. 30. 

 
Isten azért teremtett, 

hogy szerethessen Minket; 
Mint Mi a gyermekeinket! 

( Csak azokhoz is Ő kellett…) 
 

Ezért felbecsülhetetlenül 
értékesek vagyunk! 

Ő állandóan keresi a javunk: 
tétlenül nem ül, 

nem: figyelve- mérlegel, 
csak ad, mint kit nem érdekel 

hogy mennyit, és miért… 
Ez az, mit senki sem ért… 

 
Akaratát semmi sem bizonyítja jobban, 

minthogy még levelet is íratott 
nekünk…- s ott van a sorokban, 

hogy mily nagyra hivatott 
AZ, ki Aszerint cselekszik 

/ Akkor is, ha a világ Vele veszekszik/ 
 

S a boldogságnak, (melyre törekszünk) 
kulcsa benne van, s ahogyan öregszünk 

egyre jobban meg is értjük… 
Mikor már nem is a testünket féltjük, 
hanem lelkünk próbáljuk pátyolgatni 

és nem szerezni akarunk, hanem adni:  
mások örömét akarva, 

mely tetteink által növekedik nagyra! 
Isten biztos’ ezt akarja, 

s bár múltunkat sok bűn takarja 
Ő a jövőbe vivő szebb remény: 

s ezért van minden jótétemény! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. 08. 31. 
Tiltakozz! 

 
Ne engedd, hogy a neheztelés, 

avagy a keserűség tönkretegyen! 
Az Életben a baj nem kevés, 

de Benned  legyen 
továbblátás képessége, 

mely okot ad mindig a reményre! 
 

Ne hagyd magad, hogy belesüppedj 
fájdalmaid tengerébe! 

az Úr Veled van, ne csüggedj, 
csak tárd azokat hittel Elébe: 
gyermeki őszinte becsülettel! 
Neki- s Neked: bizony ez kell, 
hogy TE is felülemelkedhess, 

és átlásd a dolgokat…! 
Gondjaidban a megoldó Te lehess, 

hisz segít a megváltó gondolat! 
 

Hangyának teremtettünk, 
s nem tücsöknek: 

Súlyos bizony minden tettünk, 
s az Úr tervei nem működnek, 

ha folyton kerülgetjük elgondolásait! 
…Vagy túl könnyen akarunk élni ma itt… 

„Méltó a munkás az ő bérére” 
Hidd el: összeáll a kép a végére, 

feltéve, ha megimádkozod ELŐRE:- tetteid; 
boldog lehetsz még: 

Mert Ő megsegít! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. 08. 31. 
A hit 

 
Csak azok, kik szembenéztek nehézségekkel:- 

tudnak hinni igazán! 
Az ember a bajok közt nem ég el: 

A leviatán 
a lelket nem tudja kitépni! 

Ezért azok Isten elé tudnak lépni! 
 

Kiket a gyötrelmek megrágtak: 
Azok tudnak igazán bátrak; 

sőt! Hősök lenni példát mutatva 
abban, hogy Isten útjait kutatva, 

s azokon haladva:- messzire jutnak! 
Csak azok, kik a megpróbáltatások elől  

el nem futnak, 
mert a megtöretés: csak testet öl, 

de lelket emel, 
s a tagadó ezekkel 

önmaga ellen termel: 
HITET! ( Bár az ember olykor vezekel…) 

 
Néha saját vérünk mos tisztára, 

s a sok, korrupt haszonleső gyáva 
aláírja kis Faustként:- mit elé tesznek; 

ők a boldogság reményében buknak, s vesznek… 
 

A hit 
csak nehézségek árán 

adatik! 
Ajándék: mikor pőrén,árván 
áll, s nem bízik már magában  
a halandó,- s a lét-vágyban 

megjelenik Isten, 
őt: átnyalábolja, 

vigasztalja:-„Kincsem: 
a hitet most megkapod! 
Ez lesz léted mankója: 

támaszt, s vezet- 
hogyha hagyod, 

 és vinni fog az igyekezet!” 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. 09. 01. 
Tespedten… 

 
Istent a miértjeinkkel 

kérdőre vonjuk, 
A hibákért mindig a társaink’ okoljuk 

Viselkedünk:- ahogyan ’kell’… 
És meg vagyunk elégedve önmagunkkal; 

Nem akarunk változni;- hiába rugdal 
Az Idő, az Úr, s a Lélek… 

Azt hisszük, hogy mi vagyunk 
a tökéletes teremtmények… 

Nem ismerjük fel javunk, 
melyet a változás szele 

sodor elénk! 
Önmagunkba süppedünk bele: 

A küzdelmet kizárjuk:- „ Nekünk elég…!” 
(Mint ki elássa kincsét 

bár kiabál:- „Még, még…!”) 
 

Hogyan is akarnánk 
előbbre jutni 

ahová nem vánszorogni kell, 
hanem futni? 

Kényelmes önmagunkban kikel 
odabenn:- a megalkuvások démona: 

s alig ér egy fabatkát 
életünk…!- S így nem jutunk sehova’ ! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



Megpróbáltatásaink… 
2018. 09. 02. 

 
Megpróbáltatásainkat: 

használhatjuk lelki növekedésünkre; 
Nem Isten átkaként fogva fel azokat- 

hanem próbáknak, 
s ha túl nehéznek tűnnek: 

milyen jól járnak 
azok, kik mégis legyűrik! 

Ezek által lesznek naggyá, 
edzetté,és könnyebben tűrik 
az Élet következő pofonjait… 

…- mert az bizony adná, 
melyek közül alig van jogos ma itt… 

 
Az elkeseredett, 

a külvilágot kizárni próbáló emberek, 
kik csak jajongnak, 

és fájdalmaikat dédelgetik: 
azok számára nincs HOLNAP! 
Utolsó gyertyáikat égetgetik, 

pedig többre, nagyobbra vannak hivatva! 
Feledik, hogy mindannyiunk atyja: 

mást várna el Tőlük, 
…- és környezetükben is: 

minden ismerősük! 
De könnyebb hamis, 

kiégett egek felé nézni, 
mint küzdeni tovább, 

s a rosszat jóval tetézni! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. 09. 03. 
Problémáskodás 

 
Minden probléma segít 

önmagad megismerésében! 
Hiába mondod, hogy: „ én még nem!...”, 

Továbbvisz az alkotó HIT! 
 

Csak megerősítenek az akadályok, 
hogy mégis megvalósítsd álmod: 
A nehézségek legyőzése közben 

erősödsz…- és lassan, más köntösben 
látod önmagad! 

Ezt a látásmódodat 
csak Azok legyőzése adja! 

Boldog, ki a küzdelmeket akarja… 
 

Az érdemérmet 
Neked kell elérned! 

Munka nélkül: ki nem érdemelten  
Úgysem becsülnéd a sikert: 

biztos vagyok ebben! 
A lángból, mi benned volt, - Ha kikelt 

a Tűz, mely felmelegít másokat; 
… akkor helyesen éltél: 

Indulj hát, ne féljél, 
s ne várakozz sokat! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
 
 
 
 
 
 

  



2018. 09. 04. 
Tagadhatatlanul 

 
  Isten mindig elfogad, 

és gyermekének tekint! 
Tanácsot hiába is ad 

a világ,- mely állandóan int: 
„ …- Csak ha kiérdemled 
az Isteni kegyelmet…!” 

 
Nem így van, 

hiszen mindannyian 
érdemtelenek vagyunk rá! 
Bűneink tetteink zavarják, 

és különben is 
e viszony:- öröktől fogva adatott! 

Sőt! Ő még megváltót is adott, 
és Krisztus vére nem volt hamis! 

 
AZ letörölt mindent, ami számít! 

A tagadó hiába is ámít! 
Isten MINDEN gyermekével 

szeretettel bánik; 
Ez Belőle sohasem ég el, 
s csak ki nem figyel Rá: 
…- annak hiányzik!….. 

Hogy mit is tegyünk: megmondaná, 
ha rendet, s csendet tennénk magunkban! 

Tudhatnánk amit mond; 
Minden úgy van! 

Bennünk feloldódik minden gond, 
ha Hozzá bújunk:- ölelésre várva; 

Apánk, s anyánk Ő: 
és senki sem árva! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. 09. 05. 
Álmok, s elképzelések… 

 
Egyeseknek álmai vannak, 

másoknak: elképzelései a jövőről… 
Abban különböznek, 

hogy noha egy tőről fakadnak 
az egyik a resteknek 

a másik pedig azoknak a tagja, 
kikből állandóan dől 

az ötlet,- és sokat tesznek 
azért, hogy meg is valósítsák; 

jobb jövőt akarva, 
s nemcsak remélve… 

Hisz nincs gát 
az ilyenek szemében! 

Túllátnak az aktuális bajokon: 
Tán’ Istent fürkészve; 

Nem halódnak a jajokon: 
nem a földre, hanem az Égbe nézve: 

Bízva Istenben, s nem félve… 
 

Erő buzog Bennünk: 
Ős- energia! 

Tanúsítja minden tettünk, 
hisz Isten fia: 

minden ember! 
Az Ő szeretett gyermeke! 

Támogatta, nevelte 
Óvta kegyelemmel, 
hogy a Jövő ÁLTALA 
valósulhasson meg! 
( Minek is gyártana 

olyat, mely csak hentereg; 
Isten nem gyárt selejtet) 

 
NEKÜNK kell haladnunk, 

s nem lacafacáznunk; 
hiába van sok bajunk, 

még több lesz, ha csak állunk! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



 
 
 
 

Pallós Boglárkának 

 

A születésnap nem tragédia,  

hisz minden emberfia  

túléli évente egyszer 

Feledd el, hogy öregszel; 

Figyeld, hogyan okosodsz: 

Jobban, mint korodhoz 

Illő lenne! 

Fogadj mindenkit szívedbe, 

S elhagyod messze 

A suta évek gondját, 

Hogy mennyi amennyi T.- Rá! 

Csak a lehetőségeket lásd, 

Melyek Rád várnak 

Csodája maradj e szép Világnak 

 

 

Dr. Szluha Gyula Antal 2018. 09.05. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018.szept.07. 
A bizalom eredménye 

 
Aki bízik Istenben, 

annak a kudarc: lehetetlen! 
Amíg ’Annak útjain jár: 
a csillagos ég a határ! 

 
Ne a te terveidet áldja meg az Úr!… 

 Ki fáradhatatlanul 
a Teremtő céljait, s elképzeléseit kutatja: 

AKKOR lesz az sikeres, 
s maga mellett tudhatja 
az Ő segítő jelenlétét! 
/ mit más ugyan keres, 

de nem talál békét, 
elégedettséget, s harmóniát…/ 

Meglásd:Isten megáld, 
ha az Ő  munkása leszel! 

 Hogyha minden amit teszel: 
mások,- s a magad  épülésére válik 

 élvezheted a világ csodáit! 
 

Az elszalasztott pillanatok 
fájdalma így csökken, 

ha teljesen együtt vagytok, 
s az Urat ünnepled körödben: 

el nem akarva válni Tőle, 
hogy ne menjen az Idő:- veszendőbe… 

 
Istenben lehet bízni! 

/ Ki másban?.../ 
Partnered a Jövőhöz: 

már van! 
Csak erősödni kell, s hinni! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. 09. 15. 
 

Görög Katolikus dalfesztivál 
 

Lelkem próbálom emelni 
Hozzád:- Uram, Istenem: 

De imáimba foglalt ezernyi 
kérésem elönt teljesen… 

 
Panaszaim áradata, 

vágyaim eget bántó fala 
nem hagyja, hogy Hozzád simuljak; 
Öledbe ülhessek, s szeretni tudjak… 

 
Azonban ha dalokban hozsannázok: 

feledem ezt az átkot; 
a hangjegyek fölemelnek, 
szívemben újra gyermek: 

dalos ajkú kismadár leszek 
a Te kertedben! 

S Te gyönyörködsz abban, mit teszek! 
Így lelkesebben, 

újuló erővel törnek fel a hangok: 
Alleluját zengve;- mint a harangok… 

 
Dallal dicsérlek 

és köszönöm a létemet! 
Legyen minden ének 

Téged elismerő élvezet, 
mely örömöt okoz nekünk- 

s Neked!... 
Dalainkban is légy velünk, 
hogy érezhessük: SZERET 

AZ,- Ki teremtett, 
s adta az éneklésre való kedvet! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. 09. 18. 
Bolondságok 

 
Akik Jól gondolkodnak: 

Mindenben a JÓT keresik; 
sohasem a rosszat… 

Az Élet egy kínálat nekik; 
hol megtalálják, mi örömükre van, 
sőt jóra fordítják, ami bizonytalan! 

 
A helyes gondolkodással 

a Jövőt fürkésszük! 
Nem csak azt, mi Volt,- s Van; 

Nem azt nézzük,  
hogy ki miben, s hol csal…- 

s hogy minden bizonytalan… 
 

Ki előre akar jutni. 
az terveket készítsen, 

addig pontos beosztással éljen, 
mert bizony nem tudni, 
hogy mit hoz a Holnap, 

s elfogy  ideje, s tehetsége… 
Azoknak, kik rosszul gazdálkodnak 

 összeomlik a világképe… 
 

Ki nem bízik Istenben, s magában 
vért izzadhat, vagy dúskálhat javában 

üres lesz az élte. s értelmetlen! 
Felfogja- vagy sem…- mert kényelmetlen 

ilyen gondolatokkal foglalkozni: 
nem rám tartozik… 

Bár tudnám az értelmet fokozni!!! 
/…- Bolond szél- bolond ’ lik! / 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. 09. 20. 
Az egymástól jövő jelek… 

 
Isten mindenkit felhasznál, 

hogy jobbá tehessen, 
mert édesebb a malasztnál, 

és végtelen a kegyelem, 
mellyel megbocsátja a múltad, 

és lehetőséget:- Újat 
hoz eléd minden találkozáskor, 

mikor valaki veled örvend, vagy korhol… 
Minden:- JEL, 

csak értened kell! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. 09. 25. 
Ima Szent Miklóshoz 

 
Szent Miklós! 

Te a pálinkafőzők védőszentje 
óvd ezt a bajai társaságot, 

hogy jól kiforrjon mindig a cefre, 
és vígság legyen ott, 
hol Ők megjelennek! 

Óvd e nemes nedűt az embereknek, 
hogy feloldódjon benne bánatuk, 

és kedves legyen mindegyikük; 
(…Már ha tud…) 

Védd a soktól,- mert az kiüt, 
a tobzódástól, durva léttől; 
szeretetteljesek legyenek 

e létől! 
Mértékkel, és keveset vegyenek, 
de azt annál nagyobb örömmel, 

hisz ezzel a szív burkait töröd fel! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



Dékán Marika búcsúztatója 
2018. 09. 26. 

 
Törékeny alakja 

Hol itt - hol ott tűnik fel; 
Néhány beteget kiosztva: 

…- de rendesen:- ahogy kell! 
 

Szorgalmasan, a szabályokat betartva 
itt volt köztünk:- lelkét is eladva 

az Egészségügynek, a szolgálatnak… 
Bizony, Ilyenek nem sokan vannak… 

 
Magában füstölgött: 
…- néha hangosan.. 

Ha kellett:- mindig jött, 
s áldják majd jó sokan: 
kikért rengeteget tett: 

határozottan, 
 mint ki utasításokat követ 

 
Egy köztünk járó TÜNDÉR, 
ki tudja: Mi- s Mennyit ér 

az egészség, egy ember baja, s élte; 
bár önmagát nemigen kímélte… 

 
Évtizedek alatt 

erősítette a falat: 
osztályunk oszlopos tagjaként; 

Nem dőlt össze az Osztály! A kért 
segítséget Ő mindig megadta! 

…- nem mindig zokszó nélkül,- de java 
volt Belőle mindig:- ki Vele dolgozott: 
Mindig pedánsan minden megvolt ott, 

mert számon kérte  magától- s mástól… 
…- nem engedve igazából…! 

 
Színfoltja, Dísze- Virága 
osztályunknak! Te drága 

mégis elhagysz minket! Sajnos 
újabb hétköznapokat hoz 
az Idő!- De már Nélküled! 

Nos, szívünket vedd, 
s vidd magaddal haza, 

mert ki idejében nyugdíjba vonul: 
ANNAK VAN IGAZA! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. 10. 02. 
Korunk Szamaritánusai 

 
Van Baján egy együttérző család, 

mely felfedezte mások baját, 
és segíteni kezdett rajtuk: 

…eltökélten! Nem kötve alkut; 
Kísérletezni kezdett az élelmiszerekkel, 
mert tudták pontosan, hogy ez:- KELL! 

Ugyanis betegek lesznek sokan, 
hogyha nem étkeznek okosan… 

 
MESTERien bánva a táplálékokkal; 

keresztezve,- keverve a nemes okkal, 
hogy mégis finomak legyenek 

( Ha már egyesek nem mindent ehetnek…) 
 

…- És sikerült: Az Isten áldja Őket. 
A Mester- Optimum KFT.- ben ténykedőket 

Segítse Őket, hogy segíthessenek, 
S hogy minden termékük legyen remek! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. szept. 28. 
Sargentini- jelentés 

 
Hány Trianont 

kell még végigélnünk? 
Hányszor mondják: 

Itt a pont. …, 
s Ránk dobják a spongyát, 

Mert nem:- FOGUNK…- 
Mi csak élTÜNK…. 

Nem Leszünk…- csak Voltunk… 
 

Mindig Miránk fenekednek, 
és  szívják vérünk:- mint a tetvek, 

…- és Mi felállunk (habár térden állva), 
hiszen EZ SzűzMária országa, 

mely nem vész el, 
hiszen Neki ajánlottuk: 

szeretettel, békével 
mindig…- Habár tudtuk: 

száz ellen kevesek vagyunk… 
De Ő megvéd,- s a javunk 

Ő látja igazán!- Mi csak sejtjük… 
Pártfogását mindenben keressük… 

 
Az elveink ellen fenekedő emberek 

Majd csak’ egyszer:- okosabbak lesznek, 
avagy lemondanak 

a haszonelvűségről…. 
VAGY Isten iránti elvhűségből 

száznyolcvan fokkal sarkon fordulnak, 
s beállnak Mellénk….! 

De jó is lenne, 
ha azt tennék! 

Szétáradna 
Krisztus szeretete 

…- De magára ez még 
várat:- ma…! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. 10. 03. 
Fiamnak 

 
Az elégedettséget 

Meg KELL tanulnod! 
Nem minden tökéletes: 

’ hiszen tudod…, 
de bosszankodni nem érdemes! 

Téged sok minden éget: 
a Világ minden baja Benned fáj; 

Boldogtalannak lenni 
hidd el: mégsem muszáj! 
Az öröm titka csak ennyi: 

túllátni a gondokon, 
örülni annak, ami van…. 
Isten csókolt homlokon 

mikor születtél, s annyian 
várták,s remélik örömeid… 
Az ő boldogságuk vagy itt!- 

Hogy viduljanak Általad! 
Életcélod legyen az ő fejlődésük: 
testben, lélekben, és örömben, 
mert az embereknek körödben 

bizony nem erősségük, 
hogy egymásért éljenek, 

pedig igazi fény-jelek 
egymás számára mindnyájan! 

Jelzőbóják, hogy az ÚT merre van; 
…- mind a vízen,- mind a sár fölött 

mind szárnyakon a sás között… 
 

Jó JEL légy: 
Azok számára, kik látnak, 

és mindent úgy tégy, 
hogy példát mutass e világnak! 

 
                                                              Édesapád 

 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



Örvendezz! 
2018. 10. 08. 

 
Örvendezz; 

Annak, amid van! 
Hisz Isten minduntalan 
kincseket szór öledbe! 

Csak vedd már észre Te; 
…ne csak más irigykedjen Rád! 
Lásd hogyan szeret a Te Atyád! 

 
Ne dúskálni akarj; 

Ne kívánj a Jónál Jobbat, Többet! 
Az örömök elől el ne szaladj, 

és tekintsd magad örökösnek: 
hisz Tőle kaptuk a Világot,- s a Földet, 

és hogy szüleid tulajdonságaiban gyönyörködnek 
akik Téged látnak! 

Ne légy mohó, mert a vágyak 
TÉGED falnak fel…! 

Érdeked a béke; 
Tégy is meg mindent érte! 

 Elégedj meg az eléggel, 
mert a harmónia 

mosolyt derít arcodra, 
mely széppé tesz,- s azokra 

kikre nézel:- Isten mosolyog rá! 
A jótett nyugalmat érlel 

s AZ:- Tiéd lesz nemsoká’…! 
 

Örvendezz, hisz szíved fiatal, 
és ez az, mit Tőled mindenki akar; 

Sőt!- Másnak is:- Általad 
Ezért oszd szét örömeiddel magad! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



Göldner Tibornak 
2018. 10. 12. 

Boldog ember, 
ki édességet tervez,s készít!: 

Így örömöt lopni mer 
a szívekbe,- s boldogságot épít; 

akár percekre, akár napokra! 
Kinek élete a torta, 

a sütemények, a finomságok… 
…- és oktatja is az ifjúságot, 
hogy hogyan tegyék szebbé 

mások életét! 
Ínycsiklandozó a cukrász-mesterség! 

 
Főleg akkor, 

ha valaki magas szinten műveli! 
Nem is kell már mérleg-pohár neki; 

Alkot, s műve: finom!!- 
Fölemel;- s nem görcsökbe nyom, 

hiába ’epés’, avagy: ’cukros’ valaki… 
Mindig jót, s Tud adni, 

hisz szívéből másoknak dolgozik! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



Itt 
 

A friss húsok, és füstölt áruk 
illata kit megcsapott: 

Az jó helyen van az a boltban:- ott, 
hisz az embereknek 

örök álmuk, 
hogy sok finomat egyenek meg… 

 
…- S az van itt bőven: 
Vegyenek hát bátran, 

hisz Koch Anti húsboltjában 
tisztán , és előkelően 

kínálgatják maguk a farok, és combok…- 
Szinte izgalomba jön ott, 
ki a hentesárut szereti…! 
Mondhatni:- „Jó neki!”, 

hisz Ő mindenből a legjavát…: 
nem megtartja…-, hanem kiméri! 

(önmagát sem igen kíméli): 
Viszik a húst,- és kínáló szavát! 

 
Örömök, és Vágyak lelőhelye 
e hentesbolt, hisz róla, vele 
álmodik mindaz,- aki éhes! 
Hisz egy-egy sonka, csülök: 

milyen szép, beszédes… 
…- és én is boldogságban részesülök, 

ha már az nem ott…,- hanem bennem van! 
E húsboltot szeretem legjobban! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

2018. 10. 28. 
 

  



2018.10.28. 
 

Október végén… 
 

Október végén 
Nyílt néhány gesztenyevirág 

Ablakomból villan szemembe:- e vén, 
levelét hullató fán mit lát 

a fürkésző tekintet?! 
Friss virágot!- mely inthet 

mindenkit arra: 
Az agg-kor is vezethet diadalra! 

 
Rozsdabarna levelek peregnek 

egyre- másra róla- 
Az avar mindent eltemet,.. 

Szél fütyül kapkodva 
az elmúlás eme jeleit… 

De a bimbózó virág segít 
elfeledni ami volt:- a múltat, 

s a Jövőbe vezet; 
mit az ember nem tudhat, 
hiába minden igyekezet… 

 
E virág egyre nagyobb, 

s pompásan füröszti zsenge levelét 
abban,- mit Isten adott; 

élvezi az októberi napsütés melegét; 
 

Boldogan felfelé nyújtózik. 
Zsengéi pihésen védik- 

A BÉKE határa hol is húzódik?- 
Nem tudom megmondani, 

                                hogyha kérdik… 
 
 

Kissé plagizált utóirat: 
                                             Erősítsd Istenem 

                                                    Reménylő szívemet; 
                                                           Hisz más nincs is nekem 

                                                               Különben e Világ eltemet! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. 10. 29. 
Halottak napján 2018. 10. 29. 

 
 A temetői mécsesek lángja 

int az elmúlásra- 
Pislákolunk, majd ellobbanunk; 
Futkározunk, majd orra bukunk; 

az ÉRTELMET keressük, 
de a végén csak egy sírt lelünk… 

No, ha nem MI:…,- 
majd akkor’ a gyermekünk: 

Ő tud majd tenni… 
 

Mikor a temetőbe mentem 
csak Istennél csendesült a lelkem: 

Megnyugodtam, mint soha máshol; 
Hisz az én mécsesem Érte világol 

…- és nem magamért!… 
Nagy rejtély ez, mit sok meg nem ért, 

és önigazolást keresve 
fájdítja őket az Élet keserve…. 
Nem értik az összefüggéseket. 

sem a kezdőpontot, sem a lényeget….! 
 

E sírok láttán 
erőt, és bátorságot kapok; 

Nem élek árván: 
bennem, és velem vagytok 

Ti ŐSÖK- Kik értem küzdöttetek! 
Nem mások vagyunk: egyek! 

Az öröklét folytatódik: 
nektek: ’odaát ’,- velem még itt ! 

Szívemmel megsimogatom sírotok 
köszönöm Nektek, hogy voltatok- 

én, a TI igazolásotok vagyok! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. 10. 30. 
 Temetőben 

 
 Temetőkben lehajtott bús fejek- 

Egy-egy biccentés:- ismerőst látva; 
Az elmulasztott sok-sok szeretet, 
melyekre visszagondol az ember:- 

oly sok dolgot megbánva... 
…- és megváltozni mégsem akar, s mer… 

 
Magunkban eltemetett fájdalmaink, 

sok balga tettünk… 
Mily másképpen alakult volna… 
 Az ember sok felesleges dolga 

elfeledteti, hogy helyettünk 
SENKI sem teszi, amit nekünk kellene… 

A halottas ének bús, lágy dala int: 
Más a LÉNYEG,- mint amit hiszünk eleve… 

 
De csak ilyenkor látjuk be: 

a sírok közt remegve 
a fel-fel törő könnyek mögött; 

nem mondhatjuk meg már azoknak- 
kiknek lelke régen az Úrhoz költözött, 

amit akartunk,…- s őket szeretni tovább, 
kik hozzánk simulni már nem fognak- 
bár velük várjuk a Véget, s a csodát… 

 
Régi érzések jajdulnak föl bennünk: 
nem kell mást, csakis szeretnünk!!- 

S a gyertya lángja, s füstje 
mutatja:- Mily illanó e lét ezüstje, 

bár ’odaát’ a boldogság aranya vár;- 
Mennyi még a Tér, s Idő? 

                    … Nem tudhatjuk…- s nem is kár! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. 10. 31. 
Megnyugodva a végén… 

 
Isten békét álmodott nekünk, 

Vágyait csak Mi tesszük tönkre, 
s hiába van mindig itt Velünk, 
(s teremtett minket örömre,)- 

nem hiszünk, s nem bízunk Benne: 
Füstünkbe megy számtalan terve, 

hiszen Bennünk, Miattunk égnek el azok; 
Az ego hiszi, hogy NÁLA nagyobb…, 

s hogy jobban tudja, 
Valamint eredményesebb lesz, mit bújva, 

vagy még rosszabb:- nyíltan s büszkén 
kikerülve Őt- vagy Ellene tesz…. 

Bár módosítja Ő tüstént, 
hogy annyira azért kártékony ne legyen, 

(hisz önnön tagadásunk megesz…)- 
s így mégis továbbjutásunk meglegyen! 

 
Elképzelhetetlenül sok dolga van, 
és ÉRTÜNK szenved minduntalan: 

Nemcsak fenn a kereszten- 
Addig is,- és azóta is túl sok a:”Nem!..”, 
Az: „ Akkor sem!!!”,s a” Csak azért is!” 

És sírokba dől a sok fétis, 
a hamis isten, a bálványok; 
A Pénz, a Gőg, a Hatalom, 

és a sok  egyéb Átok, 
mely egy életen keresztül nyom… 

A kegyes halállal megszabadít  ezektől, 
s hív szeretettel: 

                                         „Örömmel jöjj!” 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



Amit mondott… 
 

Földi életünk végén 
Nem a kaszás halál jön el, 
hanem Isten, aki átölel; 

„- Sokan szerettek,- hát még én!”- 
mondja, s kézen fogva továbbvezet… 
„- Nem volt hiába az eddigi igyekezet: 

méltóvá váltál a jutalomra! 
( S ez nem tartozik másra, 

ez a Kettőnk dolga) 
Szabaddá váltál ma!: 
…- A test nyűgjeitől, 
…-A halálfélelemtől, 

…- Buta kis bűneidtől, 
…- s nem kell már gondoskodnod élelemről, 

mert Belőlem vagy, 
és mindig is Általam leszel! 

Titok ez, és nagy, 
és hiába igyekezel, 

rájössz erre magad is, 
ha szíved benned maradt is- 

mégis Enyém volt,- és társaid tulajdona 
Eszed a tiéd volt, csak tudnod kellett, hogy hova,- 

és mikor hass, 
hogy a jó úton maradhass! 

Kifogások helyett 
ötletgazdagságod, eszedet 

használtam a nagy mű megalkotására; 
Elfáradtál…- Ezért vagy itt mára!..” 

 
Így lesz, s e tudat 

Végtelen nagy nyugalmat ad; 
Bizalmat, és küzdésvágyat, 
Így a halál rám még várhat! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. 11. 06. 
Pedagógia 

 
Szeresd, védd, bátorítsd, dicsérd 

a gyermekedet! 
…- És másokét is, ne csak a Tiéd, 

mert csak ezzel lehet 
nevelni őket! 

Ha a szívük merő seb; 
ugyan semmit sem hozhatsz ki belőlük, 

s a számtalan apró trükk 
hatása:- kárba vész!... 
Szeretni nem nehéz: 

A JÓT ásd elő:- mi rejlik bennük! 
Kezed legyen áldó kéz; 

felettük! 
Ne a büntetés damoklészi kardja, 

Mely vékony szálon függ, s lecsapva 
megtorol minden balgaságot! 

Isten már járt ott, 
hol gyermeked bóklászik! 

Bízd REÁ, s majd meglátszik 
rajta, hogyha felnő!- 

Hisz nem csak a Te gyermeked ő, 
hanem az ÖVÉ is;- tanítsd útjaira! 
Ő tudja azt, hogy mi a szíve nyitja! 

Te:- legfeljebb sejtheted… 
Szeresd bátran gyermeked! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



2018. 11. 08. 
 A megoldás 

 
Hogyha a megoldásokat keressük 

a panaszkodás helyett-, 
és előremutató lesz minden tettünk, 

Akkor talán:- lehet, 
hogy Mi is Boldogabbak leszünk 

(Pláne a környezetünk!) 
 

A tettvágyat felszítva magunkban, 
…- s nem belenyugodva, 

hogy: „ Amint van - az úgy van…!” 
hanem az új lehetőségeket megragadva, 

és helyünkből feléjük ugorva 
lesz áldott számunkra Isten napja! 

 
A sóvárgó, ócsárló, súsárló emberek 

csak visszahúznak, nem emelnek! 
Később környezetük is kerüli őket 

lelkükből átragad másokra az élő seb… 
 

Ne ilyenek legyünk; 
Másokat gyógyítsunk, szeressünk, 

s életünkkel példát adva 
mutassuk meg: 

NEM KELL ÉLNI A SÁRBA RAGADVA! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. 11. 24. 
Jótékonyság 

 
Lehetőségünk van arra, 

és nagy-nagy szabadságunk, 
hogy tudatosan; akarva 

mások rendelkezésére álljunk: 
szeretettel segítve őket, 

kik Reánk szorulnak:- a szenvedőket; 
kik lelki erő,avagy a javakban 

szűkösebben állnak… 
Nekünk kell megmutatni a Világnak, 

hogy a segíteni tudás Bennünk:- még Van! 
 

Nem válik jobbá, 
ki filléreket szór: 

Mindjárt: ’ó, mily áldottá…’: 
ki olykor- olykor 

adakozik…- mert úgy: ’illik’…!, 
mert föl-föl  bukkan benne a hit ! 

 
Sem az, ki dicsekszik 
ezen gyér tettével! 

Ez nárcizmusának tetszik, 
s ezzel nem ér el 

igazán mély lelki nyugalmat! 
De örülhet az, ki adhat, 
és látja, hogy az a másik 

javára válik! 
 …- És nem hálakeresés gyanánt 

vet valamit oda…, 
Mert Istent, s embert bánt 

az ilyen cselekedet! 
Adjon AZ, ki Igazán szeret, 

és titkolja…. 
De neki okozzon örömet 

ott belül;- ahol hordja 
Isten fényét, s a gyöngyöket, 

mit az Úr eddig Neki:- ingyen adott… 
Legyünk jók, mert több marad ott, 

hol juttatunk a rászorulóknak! 
MOST!  - és nem majd holnap… 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



Mikulás 2018.-ban 
2018. 11. 25. 

 
Piros orrú, bárgyú képű 

csoki-Mikulás ül 
a gyermekek szívében, 

…- és sokakban is így; éppen… 
 

Nem több, s nem kevesebb, 
pedig Szent Miklós: 

ilyen:- biztosan nem lehetett! 
Nem volt jós, 

sem mágus…,- nem is szánon siklott, 
de ha rászoruló, szegény volt  

körülötte: 
azoknak öröm volt a jötte! 

Segítette őket: 
ahogyan csak tudta; 

a fájdalomtól jajongókat, 
a szenvedőket- éhezőket: 

Ez volt a JÓ munka…! 
 

Nem a dőzsölőknek adott, 
de juttatott falatot 

azoknak, kik azt régen nem láttak! 
Csak a csokoládé-gyárak 

csináltak Belőle színes figurát, 
melyre sok gyermek vágy’ . 
Vagy nem is…;- mert unja, 
jótetteiről nem is tudva… 

 
Legyen öröm a szívünkben 

ha Reá gondolunk! 
Erősítsen a hitünkben, 

mert VOLT Ő!:- példát mutatva 
s ezért VAN erre jó okunk! 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



Dr. Károly Éva ajándéka 
2018. 11. 26. 

 
Gyermekeink élete: 

A legfontosabb!, 
s hogy egészségben élnek-e 

születésüktől- jó sokat: 
mi is lehet ennél nagyobb dolog? 
…- S ha megtaláljuk a valós okot, 

mely ezt gátolná 
hogyne tennénk meg:- amit kell? 

Általunk a Világ így jobbá, 
és becsülhetőbbé válik; 
ha zsebünk is nyitottá, 

és szívünk is így emléket állít 
annak, hogy TENNI:- LEHET, 

hogyha fűt a szeretet! 
 

Az újszülöttek: 
A Jövő reménységei 

s e gépek jókor jöttek, 
hisz kellenek segítségeik, 

hogy  a szépen cseperedő gyerekek 
A biztosan  szebb jövő 

 zálogai legyenek! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



Az adventi időszak 
2018. 11. 29. 

Az adventi időszak: 
nem az ajándékok beszerzésének ideje…! 

A Felkészülésé, s amit kap 
az ember Istentől:- hogy Vele 

töltheti az egész életét:- EGYÜTT! 
Azzal, aki elküld 

egy ártatlan kisdedet: 
..- Fiát, hogy:”- Szeressétek emberek!” 

 
Ez az idő: 

az újra Istenre hangolódásé! 
Értéke megnő, 

ha nem lesz másé, 
ha jobban figyelünk a Hangjára, 

a jászolra, egymásra, 
és felszítva magunkban a szeretetet: 

boldogan tölthetjük az adventet, 
mert így is lehet, 

s ERRE tanítsuk a gyerekeket! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018.12.05. 
Karácsony felé 

 
Mindenki a KARÁCSONYT várja; 

A CSODÁT:- a fa alatt…; 
… Hogy eljön az ajándékok varázsa, 

amit boldogan ad:- 
az, ki bennünket szeret: 

Az édes-ajándék-szeretet-ünnepet… 
 

Dömping a boltokban, 
gond a fejekben; 

Mi mennyiért, s hol van…- 
és szinte lehetetlen 
nyugalmat találni! 

Forr az Ünnep…- vagy a Bármi… 
 

Egy csendes templomban. 
békés „magányban” 

elmélkedve: Isten fia hol van….:- 
ugyan hányan 

ürítik- tisztítják lelküket? 
A zsivaj kint:- süket! 

Isten hangja BELÜLRŐL szól; 
Aki képes figyelni Reá: 

AZ tudja jól… 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



Karácsonyi ajándék 
2018. 12. 10. 

 
Jó lenne MAGUNKBAN gyújtani a Fényt; 

nemcsak a fenyőfa tetején 
EZ AZ, mit Jézus Tőlünk kért 

az ídőszámításunk elején, 
mert igazán  ez számított mérföldkőnek, 

s ezért halt értünk Ő meg! 
 

Nem ostoba frázisokért, 
rég-letűnt törvények miatt 

Küldöttként jött:- Isten Fiaként 
nem kérni…- hanem ki Ad: 

MINDENT, de legfőképpen :- Szabadságot! 
Forradalmárt öltek: 

ki vágyott 
a lélek VALÓS ÖRÖMÉRE! 

Vádolták…- Ő meg 
nem védve magát kérte, 

hogy térjünk meg bűneinkből… 
Nem érdekelte, 

hogy az arany esetleg hozzá hogy’ dől, 
avagy a hatalom, vagy a dicsőség… 

Isten dalát énekelte; 
…- hogy a teremtett föld szép, 

és Minden ember Jóként  jön e létbe: 
mint Ő:- kisdedként; 

szebb jövőt remélve… 
HITET  mért 

össze:- a sötét tagadással: 
nem törődve semmi mással… 

 
Az időt Tőle számítjuk, 

bár az ősrobbanás volt a kezdet; 
Magunkat hiába ámítjuk: 

NEM MI osztogatjuk szét a lelket, 
csak a karácsonyi fénylő gyertyákat… 

A fa alatt az Ő szeretete árad! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



Ajándékok… 
2018. 12. 16. 

 
Milyen ajándékokat teszünk 

a Fa alá? 
…- Hogy legalább 
jobbak leszünk? 

… Vagy visszafogjuk magunkat 
ha mások szövege untat, 

…- hogy nem heveskedünk 
feleslegesen? 

… Az undokokkal is kedveskedünk, 
hogy szerethessen 

mikor már végre ő is akarna… 
… Hogy nemcsak akkor fakadunk dalra, 

ha minden optimális körülöttünk, 
… és mások számára lesz örömteljes 

a mi jöttünk, 
hisz nincs oly szép szó, mely felesleges 

 
MI tudjuk legjobban, 

hogy mi is kellene nekünk! 
Nemcsak azokra, melyekre kedve szottyan 

az ajándékokat osztó környezetünk 
tagjainak…! 

Hiszen vágyaink nem maiak, 
és nagyobbak, 

mint egy- egy édes apróság, 
és a jobbak azok, melyektől nagy távolság 

nem is választ el! 
… Csak éppen NEKÜNK KELL 

feléjük lépni! 
Nem pusztán epekedve remélni… 

 
Tegyük oda:- MAGUNKAT 
 a Fa alá:- mások számára! 

Figyelve az ő javukat; 
…- inkább a magunk kárára…-, 

de szívbéli, mély 
boldogságot okozva, 

hisz minden jótétemény 
a MI lelkünket foltozza, 

melynek rongyos szőnyegén 
a mennyekbe juthatunk; 

TE, meg én! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



2018. 12. 20. 
2019. 

 
Az újévet kezdjük 

fohászkodással, imával! 
Lelkünket, tudatunkat edzzük, 

mert nem tudja senki, hogy mit vállal 
a Jövő Évben! 

Csak a múltat ismerjük, 
mely letűnt éppen… 

Az Új Év:- hogy hova üt, 
avagy hol simogat: 

Nem ismerjük a jövendő sorsokat! 
 

Felkészülni mindenre: 
nem lehet! 

De mindannyiunk Istene 
bennünket szeret! 

Lehetetlen feladatokat 
nem ad, 

de útjai nehezek, 
s ha letérnek azokról az emberek: 

önmaguk, és  környezetük teszik tönkre… 
/ azt hinnénk talán:- mindörökre...-/ 

de az Isten magához karol, 
és megsegít mindig- valahol! 

Új vágyakat, új lehetőségeket nyújt; 
Ő az:- aki csak azt tud! 

 
2019 sem lesz könnyebb: 
ki vért hullat, ki könnyet, 

lesz, kit a boldogság kék madara 
röpít egyre csak:- a magasba, 

de a szorgos kezek eredményt hoznak, 
s a jótettek  sok hitet fokoznak! 

Legyünk hát bátrak, és reményteljesek; 
begyógyul egyszer minden seb: 

a mosolygó arcok Istenre néznek, 
s így felhangozhat majd 

a hálaadó ének! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



Karácsonykor 
2018. 12. 23. 

 
Karácsonykor talán 

megérint az angyalok szárnya 
Isten Fia születése: talány, 

ezért másképp nézünk a Világra 
 

Karácsonykor próbálunk 
emberibbek lenni: 

amilyennek teremtett Urunk:- 
figyelni, s szeretni… 

 
Karácsonykor gyógyulnak a sebek, 
és megteszünk:- amit csak lehet… 

Van, ki át tudja élni a Csodát, 
és olyan is, ki ennél ostobább… 

 
Karácsonykor pattognak 
a szívek bilincsei- láncai: 

melyeket addig zárva tartottak… 
És felrémlenek Dávid táncai, 

ahogyan örült Isten jelenlétének; 
Így felcsendülhet az ének: 

Magasztalva ŐT, 
kitől várjuk 

a megváltott jövendőt! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



Új csillag az égen 
2018. 12. 29. 

 
Új csillagocska 

kezdett fényleni az égen 
Szerényen pislogva, 

de boldogan, fehéren 
Luca napján, karácsony előtt: 

ÉDESANYÁM A MENNYBE KÖLÖZÖTT! 
 

Felszippantotta az örökkévalóság, 
hiába volt itt csupa jóság: 

sokaknak kellett már: -’ odaát ’: 
Várta férje, s a sok barát… 

 
Kilencvenegy:- bizony sok év, 

és volt számtalan érv, 
hogy e fáradt testet lélek letegye; 
melynek itt, s akkor volt elege… 

 
Ő:- még maradt volna; 

küszködött 
Tudta:van még számtalan dolga: 

Többek között 
bearanyozni életünk, 
amíg itt van velünk! 

 
De nem bírta a lelke 

továbbvinni fáradt testét, 
és kiválasztott egy estét, 
hogy leszámoljon vele: 

a fájdalmakkal, szenvedéssel; 
nyűg volt már bajlódni az egésszel… 

 
Így hát felröppent 

övéi közé:- szabadnak; 
minden kín lecsökkent, 

hisz OTT- csak örömök vannak! 
 

Pislákol halványan:- integet; 
„- Legyetek jók gyerekek! 

Szeressétek egymást: 
mint én titeket: 

Úgy ahogy az Isten engemet szeret! 
 

Dr. Szluha Gyula Antal 
 

  



BUÉK! 
Zárjunk le egy évet! 

Mit Isten megad: az élet 
megy tovább Vágyai szerint… 
Próbálkozzunk újra, megint 

terveinek építőmunkása lenni! 
Ebben az évben ezt tudtuk megtenni…- 

No de majd Jövőre! 
…Csak legyen Ő a cselekedeteink őre- 

… ne csak mi:- magunknak! 
Az Ő mértéke juttat 

örömhöz!..- S a bánathoz 
melyet a mi bűnünk hoz… 

 
Legyen harmonikusabb a viszonyunk! 

Kétezer-tizenkilenc! Itt hozunk 
eléd ígéreteket, terveket! 

… már Istenem, ha Te engeded, 
és segítesz a megvalósításukban! 

Noha azt hisszük:- a tudás náluk van, 
lassan rájövünk, hogy:- NEM! 

hanem a Te szívedben! 
 

Erős hit, lelkesedés vigyen előre 
Isten útjain, s nem távolodva Tőle, 

hanem támogatásával segítve! 
Gondjainkat Ő enyhítse 

mint eddig!:- velünk, tovább, 
hogy átélhessük a csodát, 
mit majd az Új Évben ad! 

Megismerve a feladatokat, 
és azokat örömmel teljesítve 

engedjük, hogy szíveinket 
Ő melegítse! 

 
Dr. Szluha Gyula antal 

  



1018. jan. 01. 
Újévkor 

 
Nézzünk szembe az igazsággal! 

Mennyit is fejlődtünk az elmúlt évben? 
Vigyázzunk! A Világ:- csal! 

…És azt boldogságnak mutatja, mely éppen 
kárunkra volt…- De mi azt tudjuk: 

köreinket néha mindhiába futjuk…. 
 

Mivel lettünk többek, gazdagabbak? 
Szívünknek nyugalmat ugyan mi ad? 

Bizony nem a pénztárcánk vastagsága… 
Mi jót hoztunk MI:- e világba?! 

 
Tetteink egész sora igazol… 

…- és a derű is ott van valahol? 
Mit adtunk?:- mely több is lehetett volna 

…- vagy elvártunk csak… 
„Hisz” az az Isten „dolga”!:- 

mert nekünk úgy „több” marad? 
 

Értelmes volt-e az elmúlt évünk? 
…vagy csak vegetáltunk, henyéltünk? 

Haladtunk, vagy körbe-körbe 
forogtunk önmagunk körül? 

( a tagadó csak ennek örül….) 
 

Istenre bíztuk-e magunkat?- 
Vagy csak MOST:- Az Új Évben? 

Ő bizony mindent tudhat, 
és mellettünk áll már régen, 

hogy azzá válhassunk, 
melynek megálmodott…- 

És mindig jó évet zárhassunk, 
Úgy, hogy a legvégén egy tábla áll majd ott: 

„- Büszke vagyok rád gyermekem! 
no jer ezután mindig légy velem!” 

 
Dr. Szluha Gyula Antal 

 
  



 

 

 



Lukács evangéliuma  /átirat/     Versbe szőtte Verbói Dr. Szluha Gyula Antal 

 

 

 

Gyula Szluha 

1 perce ·  

Örömöt okozni nehéz!  

Nagy és igazán "mélyre" hatót: még nehezebb 

Hadd tegyek én is egy keveset 

Hogy édes legyen mint a méz 

a hétköznapok pora... 

Hígítsa a szponzoraim bora 

Elviselhetővé a sok finomság 

Békítővé a lelki jóság 

Mit az evangéliumból kapunk, 

Hisz Isten tudja:- mi a javunk! 

 

 

A HIT általában 

 

1/A  A hitem az Istenszeretetemen alapul: 

Amennyire szeretem MA az Istent, annyira hittem…- és amennyire szerettem Őt, azt az mutatja, hogy 

mennyit tettem az Ő dicsőségére / akár lehet ez egy elmosogatás is/, mely az én örömömre is szolgál 

/ de leginkább Annáéra/ 

Sokszor az Ő dicsőítése az én önzésem mérgesítése, de az mutatja, hogy ŐT szeretem, ha az önzésem 

le tudom győzni…- / Bár azt a legnehezebb…/ 

P É L D A 

A beteg ambuláns ellátása során 3-4 perc után is „meg lehet szabadulni tőle”…- de többször is el 

lehet magyarázni valamit, ha látszik, hogy nem érti, illetve visszakérdezve megbeszélni vele a dolgot, 

mint „ NAGY”” orvosként felülről az „ igét hirdetni”- neki… 

Isten dicsőítése nekem leginkább aprópénzre váltásként az emberek megbecsülése, és az Ő 

örömükre történő szeretete, mert nem elég jót tenni,  de azt úgy is kell „ beadni nekik”- hogy jól is 

essen, s ez nekem sajnos nehezen megy, mert én is parancsoló vagyok magammal szemben pl.: „ ezt 

KELL tennem, azt Kell  tennem- s így működök/- de ezt így nem lehet, tehát ez lenne jó, praktikus, 

leginkább gyógyító Önnek, szóval a köntösbe csomagolás”- NO ehhez kell ISTENSZERETET 

1/B TALÁLKOZÁSOM ISTENNEL 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010591698435&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDxehSyBvRKsF5lOIDEP13TecQUevtaYIoGXerFtSYEIEIDJROaFj6Qbx8baWxiwGtha8rNV4_IvoN9&hc_ref=ARSGYC9vDYA8QKdlbDDGrrNpMh66YqZ6fVqvXzsMRI6qI-KP_WSl6T37dG-zLshCLbU&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010591698435&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDxehSyBvRKsF5lOIDEP13TecQUevtaYIoGXerFtSYEIEIDJROaFj6Qbx8baWxiwGtha8rNV4_IvoN9&hc_ref=ARSGYC9vDYA8QKdlbDDGrrNpMh66YqZ6fVqvXzsMRI6qI-KP_WSl6T37dG-zLshCLbU&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720029848360065&set=a.168895180140204&type=3


Én vallásos családban nőttem fel, nem emlékszem a NAGY - Nagy találkozásra Istennel, nem estem le 

a lóról, mint Pál, s nem vakultam meg, , de többször volt Vele kapcsolatban katartikus élményem. 

A megkeresztelésem, bérmálásom időpontja sem volt a NAGY ESZMÉLÉSEK ideje, lezajlottak normál 

hangulatban, és szertartások szerint. Jártam mint más a misékre, majd haza, s hazáig elmélkedtem az 

ott hallottakon…. 

DE!  NAGY-NAGY élmény volt, mikor a hittanos ifjúsági csoporttal először egy hegygerincen éjszaka 

gyertyafénynél misézett András Atya, és Kassa fényei a lábunk alatt villództak, odafenn pedig a 

csillagok, kezünkben a szeretet lángocskái… Kezemben az égő gyertyával éreztem, hogy MOST:-

Nagyon közel vagyok az Istenhez…! 
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Avagy amikor eddig életemben 7 alkalommal igen közel voltam a halálhoz/ Volt olyan is, hogy 

áramütés után fél óra ki is esett az itteni időszámításomból/- de ezekben az időszakokon át ívelt az a 

gondolatom, hogy Isten nem akar elengedni ...- s így is volt… 

Avagy amikor misék alatt a gondolatokat ébresztő homíliák alatt, vagy akár a dalok alatt is mikor 

Vinkó  Zoliék zenélnek, vagy régi archaikus dalokat éneklünk érthetetlen módon elérzékenyülök, és 

könny futja tele a szemem… 

VAGY amikor vallásos olvasmányokat olvasok, és HA JÓK:- akkor hatnak rám, olyankor úgy érzem, 

hogy azokon keresztül „SÚS” nekem isten, hogy „felokosodjak Hozzá – általuk… 

AVAGY amikor írok, akkor egyértelműen Ő súg, mert én magamtól nem tudnám azt megírni, amit 

TŐLE hallok! 

1/C   H I T E M  J E L E I , T A N Ú S Á G 

Én egyértelműen Isten mellettem való tanúságtételének tartom a vallásos költészetem, melyet úgy 

érzem, hogy akár tetszik - akár nem, de TŐLE kaptam ajándékba ! 



Hitem jelének tartom azt, hogy sokszor kívánkozom templomba, s ha ez nem megy, akkor csendben, 

imákban együtt lenni Istennel, s mióta öregszem, azóta egyre többször, s inkább…! 

M U N K A H E L Y E M E N 

Hitem tanúsága , ahogyan gyógyítás közben sokszor az Istenre hivatkozom;- hogy milyennek alkotott 

meg minket…- Sőt!:- a gyógyítás lehetőségét, tudását is Ő megadta nekünk…- Bár lehet, hogy néhány 

ateistát ez bánt, - volt akin látszott is- s annak tovább mondtam, hogy aki nem hisz Istenben, az vegye 

úgy …- hogy a TERMÉSZET…- / No de akkor meg azt ugye azt ki alkotta…- / de ezt már nem mondtam, 

csak gondoltam…/ 
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C S A L Á D B A N  

Az egyértelmű vallásosságomat sohasem titkoltam / Nehéz is lett volna, de szerencsére nem is 

kellett…/ 

Családomban próbálom a fiamat erősíteni a hitben, a nővérem gyermekeit, az unokáit a hit felé 

fordítani- bár keveset vagyok velük, de a beszéd kevés, a megélt hit példája hatásos csak. Fiam, most 

hogy felnőtt lett most vette észre a lányok kontextusában, hogy mi hogyan éltünk le Annával hitben, 

és annak a segítségével már fél életet, és a vallásosságunk mennyit segített a nyakasságaink 

legyőzésében/ 

H Á Z A S S Á G O M B A N 

Mivel Anna is vallásos, / különben nem is lennénk így most itt/ az én hitemről nem kell 

különösképpen győzködnöm ŐT, de természetesen nem ugyan úgy látunk mindent…- sőt!..., 

s ez néha vitákhoz vezet, amelyek szerintem a mi hitbéli fejlődéseinket eredményezik, hiszen több 

oldalról megvilágítva még szebb Isten gondoskodása, és országa… 



Leginkább érdekes volt ez, amikor görög ortodox olvasmányokat áttanulmányozva tartottunk 

eszmecserét azokról, avagy   a biblia versesítése közbeni  megbeszélések kapcsán… 

2….- A SZERETET:- M I A Z ? 

2/A 

A szeretet az, amivel nem magam szeretem, azaz nem magamért teszem, hanem másért- s ez nem is 

nagy általánosságban MÁSÉRT, hanem konkrétan azért a MÁSIKÉRT… 

SŐT! sokszor MAGAM ELLENÉRE..! / az a legnehezebb szeretet/ 
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Például, mikor szerintem egyáltalán nincs kosz, és MÉGIS felporszívózok, avagy a munkaszobámban 

egyáltalán nincs rendetlenség, mert a bütyköléshez mindennek ott kell lenni a kezem ügyében..- De 

Annáért mégiscsak „rendet” teszek… 

A SZERTETET AZ A TETT, AMI NEM LOGIKUS? DE MÉGIS JÓ ÉRZÉSEKET KELT,S JÓ KÖVETKEZMÉNYEI 

LESZNEK ÁLTALÁBAN… 

Persze van ehhez 5 szeretet- nyelv, és mindeni a másikat beszéli, illetve azon ért, EZ A BIBI…! 

 

2/B  S Z E R E T E T E M   K I F E J E Z É S E   A M U N K A H E L Y E M E N 

1---- Ha mindenkinek kedveskedek/ Ezt úgy látom, hogy csak eldöntés kérdése, de állandóan 

figyelmeztetnem kell magamat rá, ehhez jó valamilyen tárgy, hogy az eszembe jusson…/ 

2--- Ha felkérnek egy probléma megoldására, és azt nem”rázom le”..- hanem megoldom…- És az 

énrám sajnos jellemző morgás nélkül, nemhogy méltatlankodásnak hangot adva… 

3—Ha mások helyett dolgozom / És tudom, hogy azt nem nekem, hanem NEKIK KELLENE csinálniuk/ 



Sőt fölajánlom ezt az engem lestrapáló lehetőséget ((Például: „ miben segíthetek?-.- Hogyan 

könnyíthetnék a terheiden…? )) 

4—Ha megbecsülöm Mások munkáját ( például nem tapicskolom össze a takarítónő frissen felmosott 

kövét, avagy megértem, hogy másoknak is vannak halaszthatatlan dolgaik, ami miatt éppen most a 

munkahelyükön nem a kirendelt munkájukat végzik, csak én: „ A munka hőse…”” 

2/ C – D  S Z E R E T E T E M   K I F E J E Z É S E    A  C S A L Á D B A N 

 1---- Ha körbeudvarolom a feleségem:--- (már ha hagyja…)Ezt szeretem csinálni, ekkor felrémlik az 

ifjúságunk, s felforrósodnak az érzelmeink 
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2--- H a cirógatom Annát 

3--- Ha kedvesen beszélgetek a fiammal/ Ekkor Ő a friss-felnőtt gondolataiba beavat engem)-, 

        s egyéb rokonainkkal, és tudatosan „nem kapom fel a vizet”, hanem akarattal „ VISSZAHŰTÖM!”                   

        magam 

4---- Ha megcsinálok valamit, ami szerintem ásnak a „dolga”, s lehet, hogy jobban is ért hozzá, de 

leveszem válláról így a terhet / és nem várható hogy összeszid e miatt…/ Például a múlt hétvégén, 

amikor egész nap főztem, hogy TE csinálhasd nyugodtan az iskolai munkádat, és még ettél is belőle, 

sőt az egyikre azt mondtad, hogy nemcsak ehető, hanem elég „ JÓ!!!” is… 

3  H O G Y A N  S Z E R E T T E M  I S T E N T  R É G E N  ? 

Én régen Istent távolságtartóan szerettem! Bennem főleg a büntető Istenkép volt a domináns / Ha 

vétkezel, akkor büntetést kapsz, és nem is kell erre sokáig várni…!.../. 

Gyermekkoromat így  lengte át az Isten, és kamasz-és pubertás koromat így szabta meg az Isten.  



Néha még most is be-bevillan ez a gondolat, és elképzelés  bűnös dolgok felé kacsintgatva, de 

próbálok küzdeni ez ellen az Istenkép ellen  ennél  teljesebb vallásos tudattal . 

Nehéz  például egy böjt esetén azért nem enni, mert akkor magasabb önértékelése lesz az embernek, 

ha meg tudja azt állni--- Könnyebb a büntető Istenkép… 

Avagy más nőre nem „” ÚGY”” nézni… 

 

 

 

 

4. H O G Y A N  S Z E R E T EM  I S T E N T   M A ? 

Ma egy igen bonyolult kapcsolatom van Istennel: 

_ NEM TUDOM KIZÁRNI SEMMIBŐL, mert mindenben ott érzem a jelenlétét:  mind a sorsomban, 

mind a tőlem független történésekben körülöttem, és úgy érzem, hogy mindent az ÉN javulásomra 

ad, csak ÉN nem eléggé,  vagy nem jól használom ki a lehetőségeket… Például a leszázalékolásom is 

arra jó, hogy megírhassam azokat a könyveket, melyeket az Isten  a tollamra ad… 

Ő irányítja a kezem, a   nyelvem / feltéve, ha én nem szállom Vele szembe dacosan…/ Néha sajnos 

direkt kitépem a kezem a puha, meleg tenyeréből, avagy direkt csúnyát mondok hevületemben, de 

akkor lesz majd olyan történés, hogy ezen előzmény miatt szégyellni fogom magam… 

Sajnos nehezen tudok uralkodni az indulataimon, s a múltkor i8s olyan dolgokat vágtam a szerettem  

fejéhez, ami nem is úgy van, illetve nem teljesen, és nagyon megbántottam Annát- no ez a jellemző 

rám:  amikor nem hagyom Istent simítani a dolgokon, a gondolataimon,  nem hagyom ledöngölni az 

önzésem… 



MUNKÁBA ÁLLTAM ÚJRA,  én úgy gondoltam, hogy napi két órában délelőtt 10-12.- ig, jó lesz, 

különben is akkor van nálunk a szülészet ambulanciáján a munka dandárja, - majd utána 

megebédelek, és hazamegyek. 

Csakhogy ezzel az volt a gondom, hogy ÍRÓI SZEMPONTBÓL én a legtermékenyebb vagyok a délelőtti 

órákban…--- no mindegy, lesz- ami lesz!!... 

De az igazgatóim azonban úgy ahogyan én akartam, úgy nem akartak felvenni, csak délutános 

műszakba, mert ott kellett segítség a többieknek… 

Nos hát nem az Isten keze vezet, hogy megmaradjak NEKI délelőttönként???...! 

 

dialógus kérdés::: MA HOGYAN TALÁLKOZTAM ISTENNEL?  HÉM? 

 

 

2018. vége 


