
Életet a léleknek
lustán pihen a kormánykeréken. Össze-
ráncolt homlokkal mered a fényszóró-
val bevilágított útszakaszra. Fogát csi-
korgatja, valahányszor egy-egy szem-
bejövő kocsi nem veszi le a fényt idejé-
ben, vagy egy még gyorsabban szágul-
dó autó úgy előz, hogy őt elvakítja a
visszapillantó tükör.
Hová visz az útja? Hová viszi őt, a
kilóméterfalót, minden útja, amelyen
végigszáguld? Hová rohan, és hová
rohanunk mi mindnyájan?
Hát nem teljesen mindegy? Fő, hogy
versenyt fussunk az idővel! Üzleti
megbeszélésre, összejövetelre, néhány
perces látogatásra egy barátunkhoz...
Fő, hogy mindig úton legyünk, egyik
programtól a másikig. Mindnyájan ko-
csiban ülünk és száguldunk. Útunk
men-tén az elsuhanó útjelző táblák
mind ugyanazt az irányt mutatják: a
munka, az új feladatok elvégzése, az
életszínvonal emelkedése, a magasabb
munkabérek, a nagyobb szociális biz-
tonság felé. Mindig csak előre, még-
hozzá olyan gyorsan ahogy csak lehet!
Még a hétvégi pihenő idején, magán-
életünkban is hajszolnak az útjelző táb-
lák: „Előre, csak nem maradunk le!?
Hiszen a főnök feleségének már...” És
újra rátaposunk a gázpedálra. Úton va-
gyunk, rohanunk. De milyen úton?
MEGÁLLJ! A lámpa piros! Stop!
VALAKI eléd áll. Barátságosan, de át-
ható pillantással néz rád. Meg kell áll-
nod, és Rá kell nézned.
Jézus Krisztus szólít meg: ÉN VA-
GYOK AZ ÚT. Ismersz engem?

Meghaltam a kereszten, hogy boldog
légy. Elhiszed ezt?
Miért ez a nyugtalanság benned?
Bűneid miatt? Szívesen megbocsátok,
mert magam hordoztam el a büntetést
mindazok helyett, akik bennem
hisznek.
MOST ADD ÁT NEKI A KOR-
MÁNYT ÉS KULCSOLD ÖSSZE A
KEZED!

Hozzáállás!

Számomra fontosabb a hozzáállás mint
a tények. Fontosabb mint a múlt, mint a
képzettség, mint a pénz, mint a körül-
mények, mint a bukások vagy sikerek
és mint az, hogy mások mit gondolnak,
vagy mondanak. Fontosabb mint a
megjelenés, tehetség vagy ügyesség.
Ez az ami felemel vagy tönkretesz vál-
lalatokat, egyházközségeket ... és csa-
ládok.
Figyelemre méltó az a tény, hogy min-
den nap dönthetünk arról, milyen lesz
hozzáállásunk aznap. A múltunkat nem
változtathatjuk meg és nem változtat-
hatjuk meg azt a tényt sem, hogy em-
berek bizonyos módon reagálnak.
Nem változtathatjuk meg az elkerülhe-
tetlent. Egyetlen dolgot tehetünk, azon
az egy húron játszunk amink van, a
hozzáállásunk!! Meg vagyok győződ-
ve arról, hogy az életnek 10%-a az ami
történik velem, 90%-a pedig az, hogy
hogyan reagálok azokra. Veled is így
van ez... Felelősek vagyunk hozzáállá-
sunkért! Chuck Swindo

2009. augusztus 9. A Szentlélek templom lapja Évk. 19. vas

„Illés annak az ételnek az erejével ment Isten hegyéig”

Négy különös módon szól hozzánk Isten: 
a Szentírás szava által, 

a Szentlélek belső hangja által, 
saját bölcs ítélőképességünk által 

és a gondviselés rendelte körülmények hangján. 
Ha ezek összhangban vannak, 

bizonyos, hogy Isten szól hozzánk.



Olvasmány: 1Kir 19,4-8

Maga pedig egy napi járásnyira bement
a pusztába. Miután beért, s egy boró-
kafenyő alá leült, azt kívánta magának,
hogy haljon meg. Így szólt: ,,Elég volt,
Uram, vedd el életemet, mert én sem
vagyok jobb, mint atyáim.” Majd lefe-
küdt és elaludt a borókafenyő árnyá-
ban. Ekkor íme, az Úr angyala meg-
érintette és azt mondta neki: ,,Kelj fel, s
egyél.” Odatekintett, s íme, egy hamu-
ban sült lepény és egy edény víz volt a
fejénél; evett tehát és ivott, s ismét
elaludt. Ekkor másodszor is eljött az Úr
angyala, s megérintette és azt mondta
neki: ,,Kelj fel, egyél, mert nagy út vár
rád.” Ő felkelt, evett és ivott, s ennek az
ételnek az erejével negyven nap és
negyven éjjel ment, egészen az Isten
hegyéig, a Hórebig. 

Szentlecke: Ef 4,30 - 5,2

Ne szomorítsátok meg Isten Szentlel-
két, aki által meg vagytok pecsételve a
megváltás napjára. Minden keserűség
és harag, indulat, szóváltás és szitko-
zódás legyen távol tőletek minden go-
noszsággal együtt. Egymás iránt legye-
tek inkább jóságosak, könyörületesek,
bocsássatok meg egymásnak, ahogy
Isten is megbocsátott nektek Krisztus-
ban. Kövessétek tehát, mint kedvelt
gyermekek, Isten példáját, s éljetek sze-
retetben, ahogy Krisztus is szeretett
minket, és odaadta magát adomány-
ként, jó illatú áldozatul Istennek. 

Evangélium: Jn 6,41-51

A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek el-
lene, mivel azt mondta: ,,Én vagyok a
kenyér, aki a mennyből szálltam alá”,
és azt mondták: ,,Nem Jézus ez, József
fia, akinek ismerjük apját és anyját?
Hogyan mondja most: ,,A mennyből
szálltam alá?” Jézus azt válaszolta ne-
kik: ,,Ne zúgolódjatok egymást közt.
Senki sem jöhet hozzám, hacsak az
Atya, aki engem küldött, nem vonzza;
és én feltámasztom őt az utolsó napon.
Meg van írva a prófétáknál: ,,Mind-
nyájan Isten tanítványai lesznek” [Iz
54,13]. Mindaz, aki az Atyától hallott
és tanult, hozzám jön. Nem mintha az
Atyát látta volna valaki: csak az látta az
Atyát, aki Istentől való. Bizony, bizony
mondom nektek: Aki hisz, annak örök
élete van. Én vagyok az élet kenyere.
Atyáitok mannát ettek a pusztában és
meghaltak. Ez a mennyből alászállott
kenyér, hogy aki ebből eszik, meg ne
haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely
a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a
kenyérből eszik, örökké él. A kenyér
pedig, amelyet majd én adok, az én
testem a világ életéért. 

Gondolatok az evangéliumhoz

Még mindig kísért kultúránkban a testi
és a lelki szétválasztása. Ez görög örök-
ség. Platón a lelket három részre osztot-
ta, melyből kettőt – az étvágyat (épith-
hümetikón) és a bátorságot (thümoei-
dész) - halandónak és csak egyet, az ér-

tartják ezen a napon, mert ekkor ün-
nepli az egyház Szent Atanázt, aki ko-
moly szerepet játszott Newman teoló-
giai gondolkodásának fejlődésében.
A Szenttéavatási Ügyek Kongregációja
július 3-án erősítette meg, hogy egy
beteg gyógyulását csodának ismeri el –
ami feltétele a boldoggáavatásnak.
John Henry Newman 1801-ben szüle-
tett Londonban. Anglikán lelkészként
és az Oxford mozgalom vezetőjeként
az 1830-as években azért küzdött, hogy
az anglikán közösséget közelebb vigye
a katolikus gyökerekhez. 1845-ben
anglikán teológusként 44 éves korában
katolizált, a XIX. századi egyháztörté-
nelem egyik legkiemelkedőbb alakja.
XIII. Leó pápa 1879-ben kreálta bíbo-
rossá. 1890-ben halt meg Birming-
hamben. Magyar Kurír

A sánta kiskutya 

Egy kutyatenyésztő hirdetést adott fel
és plakátokat rakott ki, mivel 9 kölyök-
kutyája született. Az érdeklődők csak
úgy özönlöttek, mivel nagyon jó hátte-
rű kutyák kölykeiről volt szó.
Egyik nap jött egy kisfiú.
– Csókolom, bácsi! Van egy kis gyűj-

tött pénzem, mert már nagyon régóta
szeretnék kutyát. Meg szabad néz-
nem őket?

– Természetesen. Gyere velem hátra,
most éppen a házukban vannak, de
kihívom őket, – válaszolta a tenyész-
tő.

Ahogy szólt nekik, rögtön kiszaladtak a

házukból és hozzájuk futottak. Teli vol-
tak élettel, vidámsággal csak úgy sü-
vített a kis fülük a szélben és oda-vissza
előzgették egymást.
De egy a sok közül lemaradva, bicegve
botorkált ki a kis házikóból. Szegényke
nem tudott úgy futni, mint a többi kö-
lyök, mert sántán született.
Ahogy a kisfiú meglátta ezt a kiskutyát,
felcsillant a szeme és így kiáltott:
– Őt kérem!
– Ó, aranyos tőled, de ő nem fog meg-

gyógyulni. Soha nem fog tudni úgy
futni, mint a többi kölyök, és így csak
nehézkesen fog veled játszani. Hall-
gass rám, jobb ha inkább nem őt vá-
lasztod,– reagált rá a tenyésztő.

Erre a kisfiú megfogta a bal nadrág-
szárát, és felhúzta a combjáig.
A tenyésztő döbbenten látta, hogy
lábprotézisa van. Szóhoz sem jutott.
- Bácsi kérem, hagy vegyem meg azt a

sánta kutyát! Én sem tudok úgy futni,
mint az iskolatársaim. Szükségem van
egy megértő társra, aki együtt tud
érezni velem! – fakadt ki magából a
kisfiú.

Végül a tenyésztő megfogta a sánta
kiskutyát és a kisfiú kezébe tette.
– Mennyit kell önnek fizetnem, bácsi? -
kérdezte kíváncsian a kisfiú.
– Neked adom ingyen! Ugyanis a sze-

retetért nem lehet pénzt kérni, és
megvásárolni sem, légy vele boldog!

Az út

Kocsi szágult az úton. A vezető keze



telmet (logisztikón) tekintett halhatat-
lannak. Mindez idegen Jézustól. Jézus
az egységről beszél. Az egységről közte
és az Atya között és az egységről a test
és a lélek között. Ezt az egységet ajánl-
ja fel nekünk is, ebbe akar bevonni
minket. Az egység az élet. Ami részek-
re bomlik, az már a halál martaléka.
Jézus az életről, csak az életről, mindig
az életről beszél. Jézus az Atyáról, csak
az Atyáról, mindig Atyjáról beszél.
Mindennek az egysége benne is lassan
bontakozik ki. Nem csak azért nem
hangoztatja kezdettől fogva ezt az egy-
séget, mert kímélni akarja a botránko-
zástól az arra még nem éretteket, nem
csak azért, mert még korai volna felfed-
ni, hanem mert számára is csak lassan
válik világossá mindez. Két dolog siet-
teti, teszi lehetővé ezt a magára ébre-
dést: a cselekvés és a párbeszéd. János
evangéliuma mintegy naplója ennek a
lelki, tudati, értelmi és érzelmi folya-
matnak. A cselekedetek közül kiemel-
ném a csodákat. A kánai menyegzőn a
víz átváltoztatása, a gyógyítások, a ke-
nyérszaporítás, a vízen járás az anyag, a
halandóság feletti látványos győzel-
mek, de egyúttal saját életadó erejének
megtapasztalása, amelynek minden
egyes esetben a részvét, az empátia, az
emberekkel vállalt sorsközösség a
mozgató rugója. Ez hatja át a párbe-
szédet is: anyjával, Nikodémusssal és a
szamariai asszonnyal, de még a töme-
gekkel is. Az élet, az újjászületés és a
táplálék körül keringenek a gondolatok,
ezek belső egységét tárják fel a dialó-

gusok. Ennek tanítva tanuló, és tanulva
tanító folyamatoknak ideiglenes csúc-
spontja a kijelentés: Én vagyok a menny-
ből alászállt kenyér. Ez három dolgot
jelent: Élet vagyok. Táplálék vagyok:
kenyér. Az Atyától és az Atyával va-
gyok, az Atyához vezető Út vagyok:
mennyből alászállott. Amiből adódik a
negyedik: Örök vagyok. Olvassátok
nyugodtan tovább a történetet. Csak el-
mélyíteni, újra és újra értelmezni, hely-
zetre alkalmazni fogja, és - ami fontos
– velünk megosztani fogja ezt a négy
egymást kölcsönösen megvilágító felis-
merést. Nem tesz már hozzá semmit,
csak egyet: Én vagyok a Feltámadás.
És hirtelen megértjük: a Feltámadás az
egységesítő elv, benne lesz eggyé az
Élet, a Táplálék, az Út: Örök Élet. És ez
Jézus esetében azonos az Én-tudattal.

Kiss Ulrich SJ

Milyen jó, hogy rábízhatjuk kezünket
arra a Kézre, amely megtörte és életre
keltette a Kenyeret, amely megáldot-
ta és megsimogatta a gyerekeket, s
amelyet szegek vertek át. Ráhagyat-
kozni arra a Kézre, amely olyan, mint
a mienk, de amelynek tetszőleges
döntését csupa jóság vezérli, s folyton
csak szorosabban köt le minket önma-
ga számára. Átadni magunkat annak a
puha és hatalmas erejű Kéznek, mely
lehat a lélek velejéig, amely formál és
teremt, s amelyen át oly végtelen sze-
retet árad. 

re az unoka rákérdez: „Minek jársz ak-
kor annyit a templomba, ha még a pré-
dikációt se tudod?” - „Hát, - mondja a
nagymama, - tudod, olyasmi ez, mint
amikor kosárban hozol vizet: mire ha-
zaérsz, a víz mind kifolyt belőle, de -
tisztább lett a kosár!”

Közép-Ausztráliában tenyészik a nar-
doo nevű növény. Hónapokon át annak
magva szolgáltatta az egyedüli táplálé-
kot az ősi fölfedezőknek. A nardoo
megszűntette az éhséget, és a kellemes
jóllakottság érzetét keltette bennük, de
a fölfedezők napról napra egyre gyen-
gébbek lettek e táplálkozás nyomán.
Szinte úgy legyengültek, mint a csecse-
mők. Végül éhen haltak. Amikor ké-
sőbb a tudósok elemezték a nardooból
készült kenyeret, megállapították, hogy
hiányoznak belőle az életet fenntartó
tápanyagok. Ugyanez történik azokkal,
akik a világi dolgokkal akarják kielégí-
teni lelkük ínségét.

Szűz Mária szabadsága
2009. augusztus 7. 

A katolikus köztudatban az él, hogy
amikor Gábor angyal megjelent Máriá-
nak, egyszerűen nem volt más választá-
sa, mint igent mondani. Tehát Mária
nem szabadon mondott igent, hanem
mert megijedt Istentől, és különben is,
ha nemet mond, akkor nem sikerül a
megváltás, és miatta, egy gyarló, sze-
rencsétlen palesztinai lány miatt az em-
beriség benne ragad a bűn szennyében. 

Keveset beszélünk Mária szabadságá-
ról, mert túlzottan leköt a jelenet. Mai
szabadelvű világunktól még távolabb
áll ez a jelenet. Manapság mindenki
mindent maga akar eldönteni, s minél
fontosabb dologról van szó, annál in-
kább egyedül. De valahogy itt mégis-
csak összekapcsolódik e két jelenség.
Mária végtelenül szabadon mondta ki
az igent, és a mai ember is végtelenül
szabadon mondja ki mindennapi igen-
jeit. Szabadságuk végtelen, csak annyi
a különbség, hogy Mária szabadsága
valódi, a mai emberé pedig álságos és
hamis. Mária a szeretetből szabadon te-
remtő Istennek mond igent, a mai em-
ber pedig az Istent tíz körömmel helyet-
tesítő erőknek mond igent, ezért tör-
vényszerű, hogy rabsága fennmarad-
jon. Aki úgy akar szabad lenni, hogy
mindentől menekül, az a szabadság
rabja, s végső soron saját belterjes ész-
járásának a rabja. Ebből a rettenetes ál-
lapotból Jézus szabadít ki, aki megmu-
tatja: úgy lehetünk szabadok, hogy a
másik ember szeszélyének és jóságá-
nak kiszámíthatatlanságát belekalku-
láljuk életünkbe. Mária azért szabad,
mert a szabadság forrásának, Istennek
kötelezte el magát.

Sánta János (Magyar Kurír)

2010 májusában avatják
boldoggá Newman bíborost 

A nagy-britanniai Birminghamben
avatják boldoggá John Henry Newman
bíborost május 2-án. A szertartást azért
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Imádság

Atyám, reád bízom magamat, tégy
velem, amit akarsz! Bármit teszel is
velem, köszönöm neked. Kész vagyok
mindenre, elfogadok mindent. Csak
teljesedjék akaratod rajtam és minden
teremtményeden, semmi másra nem
vágyom, Istenem!

Roger testvér gondolatai

Te, aki hátratekintés nélkül akarod
Krisztust követni, minél előtt, ebben a
pillanatban fordulj Isten felé, és bízzál
az evangéliumban. Ott majd meríthetsz
az öröm forrásából. (...) 
Te, aki hátratekintés nélkül akarod
Krisztust követni, készülj föl egyszerű-
vé vált életeddel arra, hogy kiengeszte-
lődött szívvel tudj küzdeni. (...) 
Te, aki hátratekintés nélkül akarod
Krisztust követni, emlékezz arra, hogy
őt követve nem járhatod a magad útját.
Ő az út, s ezen az úton haladva ellenáll-
hatatlan vonzást fogsz érezni az egysz-
erű, másokkal osztozó élet iránt.
(Források. Bécs, 1984. 170-173. o.) 

Világosság

Ahogy a Hold éjjel felveszi magába a
Nap fényét, úgy kell az egyháznak a vi-
lág éjjelében magába szívnia és tovább
árasztania Krisztus világosságát. A
Hold azonban erre csak úgy képes, ha
az idő ritmusának engedve újra meghal,

a telihold állapotából belefogyatkozik a
sötétségbe, hogy azután megújulva is-
mét sugárzásra képesen fejtse ki hatását
a világban. Ugyanígy kell az egyház-
nak is újra meg újra elfogyatkoznia és
mindenkori történeti formáját elveszít-
ve meghalnia, hogy a maga idejében
nagy erővel legyen képes Krisztus vilá-
gosságát a világba árasztani.

Klaus Douglass, P51

Vigyázat

Az óceán egyik északi szigetén vilá-
gítótorony működött, amelyben négyen
teljesítettek szolgálatot: a világítóto-
rony őre, a felesége és két munkatár-
suk. Egy napon a három férfit elsodor-
ta egy lavina. Sohasem tértek vissza.
Az asszony szeme előtt söpörte el őket
a jégáradat. Hónapokkal később, ami-
kor az utánpótlást vivő hajó elérte szi-
getet a négy embernek szükséges élel-
miszerrel, a hajósok csak az asszonnyal
találkoztak és megkérdezték tőle:
„Hogy vészelted át a telet?” Ő így vá-
laszolt: „Nem tudom. Csak annyit tu-
dok, hogy égve tartottam a világítóto-
rony lámpáját.” Adja Isten, hogy ami-
kor a fölmentés ideje elérkezik, minde-
gyikünk elmondhassa: „Égve tartottam
a lámpát!” – még akkor is, ha az lehe-
tetlennek tűnt.

Rövid gondolatok

Korunk egyik filmjéről egy kritikus ezt
írta: „A cselekmény rohamosan halad a

pöcegödör felé.” Nem lenne ilyen pusz-
tító a film azokra nézve, akik figyelik,
ha az ember értelme is föl lenne szerel-
ve olyan szűrővel, mint a konyhai szenny-
vízlefolyó, amiből a szemetet ki lehet
venni és be lehet dobni a szemetes ko-
sárba. Az értelmünk nem így működik.
Egy egész életre elraktározza a benyo-
másokat. Csak úgy védekezhetünk
ezek ellen, ha értelmünket védjük a
rossz hatásoktól. 

Ez egyik lelkész egy szálloda éttermé-
ben ebédelt, ahol utazó kereskedők
gúnyt űztek belőle. A lelkésznek egy ar-
cizma sem rezzent a gúnyolódások hal-
latára, de távozás előtt megkérdezte tő-
le az egyik üzletember, hogy miként tu-
dott olyan nyugodt maradni egész idő
alatt anélkül, hogy rájuk szólt volna. A
lelkész ezt felelte: „Drága uram. Én egy
elmegyógyintézet káplánja vagyok.”

Sok évvel ezelőtt egy munkás ember-
nek megromlott a látása. Az orvos meg-
állapította, hogy kettős hályog fejlődött
ki a szemén, és egyetlen reménye az le-
het, ha elmegy egy híres szemspecialis-
tához. Azt is ajánlotta, hogy sok pénzt
vigyen magával, mert a műtét nagyon
sokba fog kerülni. A beteg kivette a
bankból az összes pénzét, és elment a
híres szemorvoshoz, aki megvizsgálta,
és így szólt hozzá: „Nem vagyok benne
biztos, hogy ki tudja fizetni a műtét
költségét. Én sohasem operálok ol-
csón.” A beteg így válaszolt: „Akkor el
kell mennem, és megvakulok teljesen”.

A szemész azonban így folytatta: „Ön
nem tud annyit fizetni, amennyiért én
operálok, és én nem tudok olyan olcsón
operálni, mint amennyit ön fizetni tud.
De elvégezhetem a műtétet díjtalanul.”
A mi nagy Orvosunknak sem tudjuk
megfizetni az üdvösség árát, de ő nem
is kér semmi mást, csak szívünk
odaszenteltségét.

Talentumok

Évekkel ezelőtt tengeri sirályok egy
csoportja éhen halt az Atlanti-óceán
egyik partszakaszán. Nem élelemhiány
miatt pusztultak el, hanem azért, mert
elfelejtették a halfogást. Éveken át a
partszakaszon működő halászflotta
munkájából éltek, mert a halászok az
értéktelen tengeri lényeket, főként a
garnélarákokat kidobálták a hálóikból
és a sirályok megették azokat. Amikor
a halászflotta délebbre húzódott, az ott-
maradt sirályok elpusztultak, mert el-
veszítették természetes halászó képes-
ségüket. Ez a természet szabálya. Ha
nem használjuk azt, amink van, akkor
elvétetik tőlünk. Ez a talentumok pél-
dázatára emlékeztet. Aki nem használta
talentumát, attól azt is elvették, amije
volt. 

A tisztább kosár

A sváb parasztasszony hazajön a temp-
lomból. Unokája megkérdezi, hogy
miről szólt a prédikáció? „Hát azt már
nem tudom”, - volt a kitérő válasz. Mi-


