Imádkoztam szeretteimért : Imádságomban nap, nap után elmondtam,
mennyire aggódom gyermekemért ,s kértem az urat, fordítsa gyermekem
arcát maga felé, hadd részesüljön ő is mindenható Urunk fényében,
áldásában...
Sétálgattam kiskutyámmal, és elgondolkodtam :

Hiszem, hogy mindenki egyformán fontos Istennek :
Az igaz szívű hitben élő, a gyarló, a gonosz, a sumák, a lusta, a tohonya,
a tétova, az uralomra törő kapzsi, a kishitű, az okos, az ostoba, az
egészséges, a beteg... Isten mindegyikőnkre egyformán árasztja
szeretetét! Van, aki a tündöklés felé fordul, s teljes lelkével befogadja a
ragyogást, melegszik annak fényében, melegében. Van, aki háttal áll, s
bár megérzi a fényt és melengetést, nem tudja , honnan jön , s tovább
lép, csak a melegség hiánya figyelmezteti: nem jó az irány , s keres
tétován. Van aki megtagadja teremtőjét, mert eszének kevés az érv, amit
ismer . Mert szigorúak a törvények, s neki könnyebb a test rest sugallatát
követni .
Istennek mind fontosak vagyunk. S kinek-kinek úgy segít, ahogyan a
saját gondolati-érzelmi világa szerint segíteni lehet őt. Nem mondja a
tiltakozónak, hogy szeress engem, azt mondja: látom, nem szeretsz
engem, s megengedem, hogy megtanuld, milyen sivár a legnagyobb
szeretetlenség. Mindent megteszel a gazdagságért , s minden
törvényemet megtiprod a hatalomért? Lásd meg , mily kicsiny, s
magányos porszem vagy mégis amikor egyedül vagy, s nincsen melletted
senki , akit megvehetsz a pénzedért . Gyűlölsz engem? Nézz magadba s
lásd meg: nélkülem csak a sötétség lakik odabenn , s lelked örömtelenül
sóvárog a szeretet fénye és melege után. S ha már szenvedéseid
elviselhetetlenek, ha nincs mélyebb mélység, feneketlenebb sötétség,
szemed előtt : akkor elküldöm hozzád az én szolgámat, aki élete
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Imádkozom szeretteimért: Imádságomban elmondom: Uram! Változtass
meg engem! Formáld úgy lelkemet, szellememet, hogy alkalmassá váljak
hozzád vezetni a Téged nélkülöző lelkeket.
(Dr. Fodor Ágnes)

