
Az ördög a fény angyalaként jelent 
meg az egyik sivatagi atyának, és 
azt mondta: 
-Gábriel vagyok, és a Mindenható 
küldött hozzád. 
A szerzetes ezt válaszolta: 
-Kétszer is gondold ezt meg! Bizto-
san valaki máshoz küldtek. Én 
ugyanis semmi olyat sem tettem, 
amivel kiérdemeltem volna egy an-
gyal látogatását. 
Erre az ördög eltőnt, és többé a 
szerzetesnek még csak a közelébe 
sem mert kerülni. 
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� A most folyó nıi cursillo záró 
ünnepségére vasárnap fél 3-ra 
szeretettel várjuk a cursillistákat 
Lelkigyakorlatos házunkba. 

� Február 3-án délután 4 órakor 
Egresits Ferenc Fıiskolai rektor, 
teológiai tanár tart elıadást az 
Apor iskola kápolnájában 
„Keresztény élet és imádság 
Szent Pál szerint” címmel. 

� Február 4-én elsıszerda. Reggel 
hattól másnap reggel hatig 24 
órás szent-ségimádás lesz a Szent 
Anna Otthon kápolnájában. 

 

� Február 5 — elsıcsütörtök, esti 
szentmisénket a Rózsafüzér Tár-
sulat szándékára ajánljuk fel, a 
tagok a titokcserérıl ne feledkez-
zenek meg. A szentmisét követı-
en szentolvasót imádkozunk. 

� Február 6 — elsıpéntek. A 
szentmise végén Jézus Szentsé-
ges szívének litániáját imádkoz-
zuk el. A szentmise elıtt 3/4 6-
tól — mint minden pénteken — 
Irgalmasság Rózsafüzért imádko-
zunk a betegekért és a Szenvedı-
kért. 

� Február 7 — elsıszombat. Este 
negyed hattól engesztelı rózsafü-
zért imádkozunk a Fatimai Szőz-
anya szándékára. Elıtte, délután 
3 órakor lesz az Apor iskola vég-
zıseinek ünnepi szalagavató 
szentmiséje, melyre szeretettel 
várjuk templomunk híveit is. 

� Jövı vasárnap, Szent Balázs ün-
nepéhez kapcsolódóan a szentmi-
sék végén Balázs-áldásban része-
sítjük a híveket. 

� Szintén jövı vasárnap du. 4 óra-
kor lesz a családi mise.  

� Már elıre hirdetjük, hogy február 
11-én, szerdán a Betegek Világ-
napján, délután 3 órakor a Szent 
Anna Otthonban kiszolgáltatjuk 
a betegek szentségét. 

Elérhetıségek:  
postán:  Gyır, 9024  Szentlélek tér 1. 
telefon/fax: 96/ 419-588  
neten: www.szentlelek.extra.hu 
 vagy:  www.gyertya.fw.hu 
e-mailen: freemaker@freemail.hu 

Életet a léleknek! 
2009. február 1.  A Szentlélek templom lapja Évközi 4. vasárnap 

„Tudom ki vagy: az Isten Szentje!”  

A mennyekbe felérni nem elég egy ugrás 
Mert a létrát, melyen át felérünk, 

A földtıl az égig kell felépítenünk, 
S a csúcsig fokról fokra nehéz a feljutás. 

Josiah Gilbert Holland 



Olvasmány: MTörv 18,15-20 

Prófétát támaszt neked az Úr, a te 
Istened a te saját nemzetségedbıl s 
a te testvéreid közül, úgy, mint en-
gem: arra hallgass. Azt kérted 
ugyanis az Úrtól, a te Istenedtıl a 
Hóreben, amikor együtt volt a gyü-
lekezet: „Ne halljam tovább az Úr-
nak, az én Istenemnek szavát, s ne 
lássam tovább ezt a felette nagy 
tüzet, hogy meg ne haljak.” Erre azt 
mondta az Úr nekem: „Jól mondták 
mindezt. Prófétát támasztok majd 
nekik a testvéreik közül, hozzád 
hasonlót, s annak a szájába adom 
szavaimat, hogy elmondja nekik 
mindazt, amit parancsolok nekik. 
Aki az ı szavára, amelyet az én ne-
vemben szól, hallgatni nem akar, 
azon majd én bosszút állok. Vi-
szont a prófétát, aki elkapatja ma-
gát, s olyat mer szólni nevemben, 
amit én nem parancsoltam neki, 
hogy mondjon, vagy más istenek 
nevében szól, azt meg kell ölni.”  
 
 
 
Szentlecke: 1Kor 7,32-35 

Én pedig azt szeretném, ha gond 
nélkül lennétek. Akinek nincs fele-
sége, arra gondol, ami az Úré, hogy 
hogyan tetsszék az Úrnak. Akinek 
pedig felesége van, arra gondol, 
ami a világé, hogy hogyan tetsszék 
feleségének, tehát meg van osztva. 
Férj nélkül az asszony is, a szőz is 

arra gondol, ami az Úré, hogy test-
ben és lélekben szent legyen; aki 
azonban férjnél van, arra gondol, 
ami a világé, hogy hogyan tetsszék 
a férjének. Ezt pedig a ti érdeketek-
ben mondom, nem azért, hogy 
csapdát állítsak nektek, hanem 
hogy tisztességesen éljetek, és osz-
tatlan szívvel ragaszkodjatok az 
Úrhoz.  
 
 
 
Evangélium: Mk 1,21-28 
Bementek Kafarnaumba. Szomba-
ton mindjárt bement a zsinagógába 
és tanított. Álmélkodtak a tanításán, 
mert úgy tanította ıket, mint akinek 
hatalma van, és nem úgy, mint az 
írástudók. Volt a zsinagógájukban 
egy ember a tisztátalan lélek hatal-
mában. Ez így kiáltott föl: „Mi kö-
zünk hozzád, Názáreti Jézus! Azért 
jöttél, hogy elveszíts minket? Tu-
dom ki vagy: az Isten Szentje!” Jé-
zus megparancsolta neki: „Némulj 
el, és menj ki belıle.” A tisztátalan 
lélek erre össze-vissza rángatta ıt, 
majd hangosan kiáltva kiment belı-
le. Erre mindnyájan elcsodálkoztak, 
s azt kérdezték egymástól: „Mi ez? 
Új tanítás, hatalommal? Még a tisz-
tátalan lelkeknek is parancsol, és 
azok engedelmeskednek neki?” 
Egyszerre elterjedt a híre Galilea 
egész vidékén.  
 

Egyszer, nagyon-nagyon régen, 
amikor az Isten egy pillantásra 
megálmodta a világot, igen, pont 
abban a pillanatban Rád is gondolt. 
És elmosolyodott. Örült neked. Az 
Isten, már akkor hallotta az összes 
gyermekkori gügyögésedet; látta az 
elsı bizonytalan lépéseidet a főben, 
és az elsı "a" bető,t amit belerajzol-
tál az elemista füzet csíkjaiba. Isten 
tovább mosolygott, és szívesen né-
zett téged. İ már akkor elıre látta a 
durcás sértıdéseidet, a toporzéko-
lós kiabálásodat, a barátaid melletti 
kiállásodat, az elsı szerelmes pil-
lantásodat... Minden percedet elıre 
látta, hallotta, érezte és értette. És 
minden perced szépségéért elıre 
lelkesedett. Az Isten jól megfigyelt 
téged. Megnézte a kezed, a vállad 
és a lábaidat. Megnézte hátad ívét, 
gerinced vonalát, csigolyáid alakját 
és erejét. Ebben az ısrégi teremtı 
pillanatban, ıszinte szeretetbıl te-
remtett neked egy pont a hátadhoz 
illı, keresztet. Amilyet senki más-
nak nem adott. Rád nézett az Isten, 
és tetszettél neki a kereszteddel. 
Örömmel látta, hogy mindaz amit 
alkotott jó. Búcsúzóul, amikor még 
egy röpke mosoly erejéig visszapil-
lantott rád, megerısítette a lábadat, 
hogy könnyebben vidd a kereszted. 
Arra gondolt, hogy ha majd eljön 
az idı és világra jössz, akkor szíve-
sen segít majd Neked, ha kéred. 
Mert ezalatt a teremtı pillanat alatt 
még jobban megszeretett a keresz-
teddel együtt. 

Egy fiatal olasz lány - szemmel lát-
hatóan elmerülve egy kis könyv olva-
sásában - egy gyümölcsös elárusító-
helynél üldögélt. Egy úr megállt, 
hogy gyümölcsöt vegyen, és megkér-
dezte, hogy mit olvas olyan nagy ér-
deklıdéssel. Meglehetısen szégyen-
lısen válaszolta a lány: 
-Isten szavát, uram! 
De a férfi kételkedı ember volt, azt 
kérdezte tehát: 
-Ki mondta önnek, hogy a Biblia Is-
ten szava? 
A lány gyermekes egyszerőséggel 
válaszolta: 
-Isten maga. 
-Isten? Lehetetlen! Hogyan mondta? 
Soha sem látta, sohasem beszélt vele! 
Hogyan mondhatta volna? 
A lány zavarba jött, és néhány pilla-
natig csendben volt. Azután felnézett 
és tiszteletteljesen azt mondta: 
-Uram, ki mondta önnek,hogy van 
egy Nap ott fenn, az égen? 
Az úr meglehetısen gıgösen vála-
szolta: 
-Ki mondta nekem? Senki. Nincs 
szükségem arra, hogy valaki mondja. 
A Nap saját maga beszél errıl. Fel-
melegít engem. Szeretem a fényét. 
A fiatal olasz lány komolyan vála-
szolta: 
-Világosan mondta, uram, ami a Na-
pot illeti. Én a Bibliát olvasom, az 
felmelegíti a szívemet. Világosságot 
ad. Szeretem a fényét és a melegét. 
Senki más, csak Isten tudja adni ezt a 
fényt és meleget, amelyet én kapok 
ebbıl a könyvbıl. 
A férfi a lány egyszerő hitétıl zavar-
ba hozva csendesen továbbment. 



– ami még rosszabb – emberekben 
bíztok, az ı beavatkozásukban re-
méltek.  Mennyire szomorít, ami-
kor ilyennek látlak titeket!  Ez aka-
dályozza az én szavaimat és szán-
dékaimat. A sátán épp ezt akarja, 
hogy nyugtalanok legyetek, hogy 
kivonjon titeket az én mőködésem 
alól. Azt akarja, hogy egészen em-
beri kezdeményezésnek adjátok át 
magatokat 
Mennyire szeretném a teljes oda-
adást tıletek, hogy megajándékoz-
zalak benneteket! Csak bennem 
bízzatok!  Nyugodjatok el bennem! 
Hagyatkozzatok egészen rám!  És 
én csodákat teszek olyan mérték-
ben, amennyire átadjátok magato-
kat nekem, amennyire bíztok ben-
nem. Kegyelemkincseket adok, ha 
egészen szegények vagytok (= nem 
ragaszkodtok a saját elképzelései-
tekhez – a ford.). 
Ha vannak segítı forrásaitok – 
akármilyen kis mértékben is –,  
vagy ilyeneket kerestek, akkor ter-
mészetes síkon mozogtok, a dolgok 
természetes lefolyását követitek, 
amit a sátán gyakran megzavar. Aki 
mindent kikutat és mérlegel, az 
nem tesz csodát, még a szentek 
sem. 
Ha azt látod, hogy minden csak 
egyre jobban összezavarodik, 
mondd (becsukva a lélek szemét):  
„Jézus, gondoskodj Te!” és tereld 
el gondolataidat aggódásod tárgyá-
ról, mert nehéz neked a bajt látni, 
és mégis bízni bennem. Tereld el a 
gondolataidat önmagadról!   

korlati tevékeny Jézus. Amit tanít 
azt csinálni is tudja. 
Manapság a TV-s pszicho-horror 
korszakában a hétköznapi ember 
nem hisz az ördögben, ezért a törté-
netnek az ördögőzı részének ma-
gyarázatával van a legtöbb problé-
mánk. Nem csak azért, mert a 
démonizált ember többet tud Jézus-
ról, mint az elragadtatott hallgató-
ság, vagy a tanítványok, hanem 
azért is mert Jézus evangéliumi fel-
ség címeit hibátlanul felmondja. 
Jézus azonban hatásosan száll 
szembe a gonosszal. Ez pedig nem 
miden elméleti tanító sajátja. Szá-
mos lelkipásztor küszködik azzal a 
problémával, hogy ámulatba ejtı 
prédikációra képes, de a közössé-
gen belül, vagy kívül élı gonosz 
emberi hatásokat csak elszenvedni 
tudja, megszüntetni nem. Pedig 
igen sok esetben jó lenne ezeket az 
embereket kigyógyítani ebbıl a be-
tegségbıl, gonosz fanatizmusból, 
megszállottságból. 
Mindegyik evangélista szóhaszná-
lata mitológikus ebben a kérdésben, 
de a démon a gonosz bevezetésével 
olyan finom megkülönböztetésre 
képesek, amelyre a mi felvilágosult 
terminológiánk képtelen. Mi vagy 
ördögnek, gonosznak kiáltunk ki 
valakit, vagy a gonoszság kérdését 
pszichológiai magyarázatokkal je-
lentéktelennek állítjuk be. Szíve-
sebben beszélünk lelki betegségrıl, 
pedig valóság, az ember képes go-
nosszá válni. Sıt még magukat 

„Ámulatba ejt” 

Ezzel a szakasszal kapcsolatban 
beszélhetünk Kafarnaumról, be-
szélhetünk Jézus tanítói tevékeny-
ségérıl, sıt beszélhetünk gyógyító 
és ördögőzı tevékenységérıl is, de 
az igazi kulcsa ennek a szakasznak 
az „ámulatba ejtés”. 
Jézus Tóra tanítására vonatkozik ez 
a kifejezés elıször. Bármely kép-
zett zsidó ember taníthatott a szom-
baton a zsinagógában, de a vendég 
mindig megelızte a megszokott 
soros férfitanítót. Jézus Kafarnaumi 
zsinagógában történt szerepléseirıl 
több történet is tanúskodik, mind-
egyik megtöri a zsinagóga szokásos 
rendjét. Nem ismerjük a felolvasott 
szakaszt, sıt a tanításról sem tu-
dunk meg semmit, csak a tanítás 
hatásáról. Jézus lenyőgözı szónok, 
egyéniség, akit nem korlátoz a köz-
vélemény, a zsinagógai hallgatóság 
elvárásai. Ahányszor csak Jézus 
szövegmagyarázatáról beszélnek az 
evangélisták, mindig észrevehetı, 
hogy megtalálja a szöveg mondan-
dójának lényegét, és az ihletett szö-
veg ihletett megvitatója lesz a nyil-
vánosság elıtt. Jézus bátran gon-
dolkodik és gondolkodtat a szöveg-
rıl. Az embereket pedig mindig 
megragadja, lenyőgözi a gondolko-
dás ereje. Jézus azonban nem el-
vont gondolkodó. A történetben 
találkozik egymással Jézus kettıs 
szerepe az elméleti tanító és a gya-
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Tegyetek így minden kérésetekkel 
kapcsolatban, és állandó nagy 
csendes csodákat fogtok látni. 
Gondoskodni fogok mindenrıl, 
biztosítalak benneteket. 
Imádkozz mindig így rám hagyat-
kozva, és nagy békesség fog eltöl-
teni, akkor is, ha az áldozat és en-
gesztelés kegyelmét adom neked. 
Akkor is, ha szeretetem szenvedést 
rak rád. Lehetetlennek tőnik ez ne-
ked?  Csukd be a szemed, és 
mondd egész lelkedbıl: „Jézus, 
gondoskodj Te!”  Ne félj, gondos-
kodni fogok! Te pedig áldani fo-
god a nevemet, és magadat  meg-
alázod. A bizalomteljes ráhagyat-
kozásod többet ér, mint az imáid.  
Gondold ezt meg!  Nincs hatáso-
sabb ima, mint ez: 

JÉZUSOM,  
RÁD HAGYATKOZOM,  

GONDOSKODJ TE ! 

Uram, bizonyára sokszor elkeserít 
hitetlenségem. Mikor tanulom meg 
végre, csak azért tőnik úgy, hogy nem 
vagyok képes elvégezni egy feladatot, 
legalábbis idıben, mert nem veszem 
figyelembe, hogy Te is segítesz? 
Amit nem tudok magam megtenni, 
könnyedén megvalósítom, ha a Te 
támogatásodat kérem. Olyankor úgy 
tőnik, hogy szinte nincs is más dol-
gom, mint ügyelni rá, hogy ne akadá-
lyozzalak, amint óriási hatalmaddal és 
végtelen kreativitásoddal megmuta-
tod az utat. Köszönöm, Uram, hogy 
emlékeztetsz rá. Ha Te mellettem 
vagy, nincs lehetetlen. Amen. 



nagyra tartó gyakorló keresztények 
is képesek magukban mérhetetlen 
gonoszságot hordozni. Néha a lel-
kiismeret vizsgáló ember megretten 
attól, amikor önmagát meghökken-
tıen gonosz indulatok birtokosának 
kell vallania. A legfájdalmasabb 
valóság, hogy a teológiai mőveltség 
nem ıriz meg a gonoszságtól. A 
mőveltség csak rafináltabbá teszi a 
gonoszságot, de nem kevésbé ve-
szedelmessé.  
Az evangélista, nem egyszerően új 
teológiai közönséget akar toborozni 
magának Jézusról szóló ámulatba 
ejtı történeteivel. Ezt inkább az 
apokrifek teszik, amikor az aposto-
lokkal Jézus csodáinak fantasztiku-
sabbakat és hihetetlenebbeket tétet-
nek. Az evangélista érzékeny hall-
gatóságot keres, partnereket arra, 
akik képesek önmagukban és má-
sokban a gonoszság ellen küzdeni. 
A keresztény közösségben ugyanis 
éppen úgy megjelenhet a gonosz-
ság, mint a kafarnaumi zsinagógá-
ban a megszállott. Jézus ámulatba 
ejtı intellektuális tanítását a gonosz 
elleni fellépés elhanyagolásával, 
vagy a gonoszság jelenlétének taga-
dásával nem lehet hatékonyan hir-
detni. Sıt az sem tudja hirdetni ha-
tékonyan, akiben a gonoszság mun-
kálkodik. Nyilván tudták ezt az 
evangélisták is, ezért rögzítették 
Jézus tanító és gyógyító tevékeny-
ségét. Gyakorlati tanítást adva, mit 
kell tenni Jézus követıinek. 

Dr. Benyik György 

AZ ISTENRE  
HAGYATKOZÁSRÓL 

Vagyis hogyan bízzuk magunkat az 
Isteni Gondviselésre.  
Egy – szentség hírében meghalt – 
nápolyi papnak, Don Dolindo 
Ruotolnak adta ezt a tanítást az Úr 
Miért vagytok nyugtalanok és meg-
zavarodottak?  Hagyjátok rám a 
gondjaitokat, minden ügyeteket, és 
megnyugszotok. Bizony mondom 
nektek, minden valódi, vak és teljes 
odaadási gesztusotok meghozza az 
eredményt, amire vágytok, és meg-
oldja a kibírhatatlan helyzeteket.  
Az, hogy rám hagyatkoztok, nem azt 
jelenti, hogy aggódtok, nyugtalan-
kodtok és kétségbeestek, majd végül 
izgatottan kértek engem, hogy segít-
sek. Az Istenre-hagyatkozás azt je-
lenti, hogy nyugodtan csukjátok be a 
lelketek szemét, és adjátok át maga-
tokat nekem, hogy fölvegyelek a ka-
romba, és átvigyelek a túlsó partra, 
mint egy anya az alvó kisgyermekét.  
Ami összevisszává tesz és nagyon 
árt nektek, az a rágódás, egy gondo-
lat körül forgás és az aggodalmasko-
dás, amivel kínozzátok magatokat, 
mert azt hiszitek, mindenáron nektek 
kell mindent megoldani. 
Mennyit tudok tenni, ha a lélek lelki 
és anyagi szükségleteiben hozzám 
fordul, rám néz és azt mondja: 
„Gondoskodj, TE!”, és közben be-
csukja a szemét, és elnyugszik ben-
nem. 
Kevés kegyelmet kaptok, ha 
gyötritek magatokat, hogy megkap-

Azt látod, hogy a beteg állapota 
rosszabbodott? Ne nyugtalankodj!  
Csukd be a szemed, és mondd: 
„Gondoskodj Te!”  Bizony mon-
dom neked, gondoskodni fogok.  
Az aggodalmaskodás, nyugtalanko-
dás, egy dolog következményein 
való rágódás a rámhagyatkozás el-
len van. Olyan ez, mint annak a 
gyereknek a türelmetlensége, aki az 
anyukája segítségét kéri valamiben, 
de közben mégis maga akarja meg-
oldani a dolgot, és ötleteivel, kap-
kodásával csak zavarja az anyja 
munkáját. 
Csukjátok be a szemeteket, és en-
gedjétek, hogy a kegyelem áradata 
hordozzon titeket.  Csukjátok be a 
szemeteket, és engedjetek engem 
munkálkodni.  Csukjátok be a sze-
meteket, és forduljatok el a jövıtıl 
való félelemtıl, mint valami kísér-
téstıl. Nyugodjatok bennem! Higy-
gyetek jóságomban! És szeretetem-
re mondom, hogyha így kértek:  
„Gondoskodj Te!”,  akkor egészen 
á tveszem a  gondoskodás t , 
megvígasztallak, megszabadítalak 
és vezetlek.  És ha más úton kell 
vezetnem téged, mint gondoltad, 
akkor tanítalak. A karomban hor-
dozlak, mert nincs hatásosabb or-
vosság, mint az én szeretetem be-
avatkozása.  Csak akkor gondosko-
dom, ha becsukjátok a szemeteket. 
Álmatlanul hánykolódtok, mindent 
föl akartok mérni, kikutatni, min-
denre gondolni, és emberi erıvel 
akartok mindent megoldani. Vagy 

játok, de nagyon sokat kaptok, ha 
az imátok teljes önátadás. 
A szenvedésben imádkoztok, hogy 
vegyem el azt, de úgy vegyem el, 
ahogy ti elképzelitek. Hozzám for-
dultok, de azt akarjátok, hogy al-
kalmazkodjak a ti elgondolásotok-
hoz. Olyanok vagytok, mint az a 
beteg, aki orvoshoz megy, mégis ı 
maga akarja meghatározni, hogy 
milyen legyen a gyógymód. 
Ne így imádkozzatok, hanem úgy, 
ahogy tanítottalak titeket a Mi-
atyánkban: 
„Szenteltessék meg a Te neved”  
azt jelenti: Dicsıítsen meg ez a ba-
jom és szorongatásom.  „Jöjjön el 
a Te országod” azt jelenti: Minden 
építse a Te országodat bennünk és 
a világban.  .  „Legyen meg a Te 
akaratod, amint a mennyben, úgy a 
földön is” azt jelenti: Tégy ebben 
az ügyben úgy, ahogy a legjobbnak 
látod az öröklétünk és a földi éle-
tünk szempontjából.”   
Ha igazán azt mondjátok: „Legyen 
meg a Te akaratod!”, vagy: 
„Gondoskodj Te!”, akkor beavatko-
zom egész mindenhatóságommal, 
és megoldom a kilátástalan helyze-
tet. 
És ha azt látod, hogy a helyzet 
rosszabbodott, ahelyett, hogy javult 
volna, akkor se nyugtalankodj!  
Csukd be a szemed, és mondd biza-
lommal: „Legyen meg a Te akara-
tod, gondoskodj Te!”  Bizony mon-
dom neked, gondoskodni fogok, 
beavatkozom, mint egy orvos, és 
akár csodát is teszek, ha kell. 


