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Gimnáziumi nyári tábor 2022. augusztus 7-14. 

 

Tábori lelki énekek 
 

ISTEN KÖZELÉBEN ÉLNI, GONDOLKODNI, ÉNEKELNI 
  

Van-e más anyag, amivel olyan közvetlen és mély kapcsolatban lennénk, mint a levegővel? 

Egészen természetesen, láthatatlanul körülölel, simogat, hűsít, magunkba szívjuk, a 

véráramunkba kerülve életet ad a legapróbb sejteknek is. 

Van-e más, ami ennyire hasonlítana Isten jelenlétére, mint a levegő? Benne élünk, mozgunk 

és vagyunk, csendben, feltűnés nélkül teremt, újraalkot. Életet ad, függetlenül attól, hogy 

tudatában vagyunk-e jelenlétének, hogy köszönetet mondunk-e érte. Mikor fuldokolunk, 

légszomjtól küszködünk, akkor érezzük csak igazán, hogy nélküle képtelenek vagyunk élni. 

A lelkünk is átélhet hasonló hiányállapotot: hiába tesszük ki a lelkünket, mégis feszít a belső 

nyugtalanság, békétlenség, hajszoljuk az élményeket, amelyek nem tesznek boldoggá, csak úgy 

hatnak, mint mikor a gyorsvonat ablakán kinézünk, elsuhan minden, anélkül hogy mélyen 

megérintene. 

A testi és a lelki folyamat szorosan összekapcsolódik: belégzéskor magunkba szívjuk, 

befogadjuk azt, ami hiányzik, amire vágyakozunk, kilégzéskor pedig elengedjük mindazt, ami 

már nem szolgálja az életet, ami okafogyottá vált, ami belülről mérgez: az aggodalmakat, a 

hibákat, a vétkeket, a haragot. … 

Merjünk, tanuljunk meg elidőzni, hogy végre lélegzethez jussunk, hogy ne csupán hálni járjon 

belénk a lélek, hanem áradjon szét, és töltsön el élettel. 

(Böjte Csaba: A Lélek lélegzetvétele, Karikó Éva bevezetőjéből) 

  

Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, 

jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg 

egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott 

nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen 

összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok 

elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. 

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes 

bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással 

énekeljetek szívetekben Istennek. Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus 

nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. 

(Kol 3,12-17) 
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