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Ajándék 

 

Amikor előző mise végén a prédikációra jelentkeztem, már akkor megfogalmazódott 

bennem a témája: az ajándékról, ajándékozásról fogok beszélni. Ajándéknak élem 

meg azt a sugallatot, ami akkor ért. Ráláttam, hogy Isten világában minden ajándék! 

Ezt már eddig is tudtuk, mondhatja bárki, aki odafigyelt akár az Evangélium, akár a 

Hang, akár az Angyalkönyv szavaira, amiket a közösségben tanulunk, mégis, akkor 

vált valósággá a számomra, mikor elkezdtem élni. 

 

Csodálatos, hogy mindenemet, amim van, odaajándékozhatom másoknak, így 

valósítva meg a Menny értékrendjét az életemben. Nagyon lényeges ez az utóbbi 

gondolat, mert rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy ennek az ajándékozásnak is rendje, 

mértéke van! Ahogyan Jézus mondja: ne szórjatok gyöngyöt disznók elé! A megfelelő 

szavakat és tetteket adhatom a másik embernek a megfelelő időben. Még a 

tanítvánnyal szemben is, sőt, önmagammal szemben is okosnak és óvatosnak kell 

lennem, nem lehet ez másképp a felebaráttal sem. Így szeretem önmagamat, a 

testvéremet és a felebarátomat helyesen. Istent pedig úgy szeretem helyesen, ha az Ő 

világában megélt értékek közvetítésére törekszem - a tanítványságban. Nem úgy van 

az, ahogyan Ágoston mondja, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Ezt a mondatot csak 

egy tanítvány tudja helyesen érteni a gondolkodás-átalakításon keresztül. Ha 

megkérdezték volna Ágostont, hogy mit is jelent szeretni, meg hogy pontosan mit is 

akar ő tenni, nem tudom, mit mondott volna. De nem is ez a kérdés, hanem az, hogy a 

tanítvány, hogy én mit gondolok. Mi arra törekszünk, hogy megtegyük az Atya 

akaratát. Ezzel válunk a leginkább a társaink és a világ javára. 

 

Minden tettünknek hatása van a környezetünkre. Mostanában a legnagyobb ajándék 

az volt a számomra, hogy megváltozott a gondolkodásom a fent említett környezettel 

kapcsolatban. Elkezdtem ízlelgetni azt a gondolatot, amit a Hangban olvastam, hogy 

az anyag valójában összesűrített gondolat. Ha ezt megérti az ember és a szellemből 

indul ki, a tanítvány pedig a Szent Szellemből, akkor kezdődhet meg a világ feltárása 

számára, mert minden az Ő teste, ahogyan az Angyal mondja, hiszen Neki adatott 

minden hatalom a Mennyben és a Földön. 

 

Most rátérek Istennek azon ajándékaira, amelyekkel olyan nagy örömet szerzett 

nekem az utóbbi hónapokban, hogy többek között ennek a prédikációnak a 

megírására késztetett. 

 

Időben legelső a parittyázás volt. A parittya nem csúzli és nem játék, hanem egy 

vadászfegyver: egy félbehajtott madzaggal lőhetünk vele köveket, labdákat akár 200 

méter távolságra. Ebben nem is a konkrét megvalósítás a lényeg, az a személyemre 

szabott, hanem az, hogy elkezdtem szeretni a sportot, a mozgást. Eddig is bicikliztem, 

de sokszor éreztem úgy, hogy céltalanul ülök föl a nyeregbe, mert nincs jobb dolgom. 

A parittyázással megváltozott ez a hozzáállás. Ennek a segítségével sokkal jobban 



tudom irányítani az anyagot. Növelte a hitemet! Nem a Jézus Krisztusba vetett 

hitemet, hanem azt, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. A parittyával nagyon 

nehéz célozni, viszont mára rájöttem a nyitjára. De ehhez rengeteg hitre volt 

szükségem. A közösségi tanulásunk során erősen megkülönböztettük az önmagunkba 

vetett hitünket a Jézusba vetett hittől, mikor részletesen kielemeztük Márk 

evangéliumának a fügefára vonatkozó részét. János testvérem egy rövid fogalmazást 

is írt erről. Számomra a nem erkölcsi kérdésekben megnyilvánuló hit, tehát, hogy ezt 

vagy azt meg tudom csinálni, a Jézusba vetett hitből fakad! A már említett Angyal-

idézettel tudom megérvelni: minden az Ő teste. Jézus oldaláról pedig: ha Istent 

szeretem teljes szívemből, akkor a felebarátomat annyira szeretem, mint önmagamat. 

Önmagamat meg azzal is szeretem, ha tehetségemhez mérten felhasználom az 

anyagvilágot, hogy Istent belevigyem. Természetesen ennek a tanítványság a 

feltétele, vagyis, hogy a gondolkodásomat Jézushoz alakítom. E nélkül nem ér 

semmit, gyökértelen az előző mondatban megfogalmazott törekvés! Tehát a Jézusba 

vetett hitemből fakadó tetteim az anyag fölötti uralmamra vonatkozó hittel lesznek 

teljessé. A parittyázás adta meg nekem ezt a lökést, hogy megtapasztaljam az 

anyagban való léttel járó feladatomat. 

 

A másik fölfedezésem, hogy feladatot kaptam az anyag leírására vonatkozóan. 

Fizikus vagyok és az egyetemen azt tanultam öt évig, hogyan lehet leírni az anyagot 

és az azt átjáró erőket a különféle kölcsönhatásokkal. Most már tudom, hogy anyag 

abban az értelemben nincsen, ahogyan a szellem van, mert ez utóbbi létezik anyag 

nélkül is. Ezért most már arra törekszem, hogy ne az anyagot írjam le törvényekkel, 

hanem a szellemi oldalról induljak el: milyen szellemi hatásnak az anyagi kivetülése 

ez vagy az a fizikai jelenség? És ennek boncolgatása feladatot is jelent számomra: a 

Jó, a Legteljesebb Jó járja át azt a szándékomat, ami az anyagra kivetül, ha már 

egyszer ember vagyok, akinek hivatása, hogy magába fogadja a Végtelen Szeretet 

kiáradását, amit természeténél fogva továbbít is az anyagvilágba, hiszen van teste. 

Azt is megértettem továbbá, hogy a szellemi tartalmak szimbólumokon keresztül 

képeződnek le az anyagvilágban. Például az öröklét jelképe a kör. Nem csoda, hogy 

az elektronok körpályákon keringenek az atommagok körül. (Más kérdés, hogy ha 

valaki az anyagból kiindulva akarja ezt a pályát megmérni, jelenlegi elméleteink 

szerint nem fog tökéletes kört kapni, de azt megtapasztalja, hogy az atommag 

közelében marad az elektron.) Egy másik csoda, ami felkeltette az érdeklődésemet, 

hogy Isten világában rend van. Most a szolgálati rendre gondolok, ahogyan minden, a 

teremtett világ is az Embert szolgálja. Az anyagban is megtalálható ez a 

szervezettség, a különböző méretekhez különböző jelenségeket társítunk és más 

tudományok is vizsgálják őket: a legapróbb parányoktól az atomokig a fizika, a 

molekulákat a kémia, azután a biológia a sejteket és az élőlényeket és így tovább. Ez 

az Isten világában megnyilvánuló rend következménye, annak leképeződése. 

Mivel elég gyakran kimegyek a természetbe, megtapasztalom ezt a rendet. Nekem 

segít, hogy ezt látom, ezáltal könnyebben tanulom Jézust. Egyébként ilyenkor sokat 

gondolkozom a velem történteken, például a közösségben tanultakon, gyakran 

ilyenkor születnek a kérdéseim. 

 



De más is van ám, aminek örüljek! Van egy kedves lány, akiért mindig föl szoktam 

ajánlani a szentmisét. Szerelmes voltam belé, de ő visszautasított. Sokáig tusakodtam 

magamban, hogy mit tegyek vele kapcsolatban. Elfelejteni nem tudtam, nem ment ki 

a fejemből. Erőltetni sem akartam a kapcsolatot, mert tanítvány vagyok, nem 

alkalmazok erőszakot. Mit tegyek, mit tegyek, nem tudtam, egészen mostanáig! El 

tudtam őt engedni gondolatban: továbbra is kedvelem őt, mert nem tagadhatom meg 

magamat, a szememet, a vonzalmamat. És nem láncolom őt magamhoz, sem 

magamat nem kötözöm meg vele! Így tudom őt legjobban szeretni, mert a szeretet 

nem más, mint jóakarat. Elsőre azt akartam írni, hogy „továbbra is kedvelem őt, 

viszont nem láncolom meg”, de megváltoztattam. A tanítványnak az „és” a 

természetes! Csak föl kell nőni hozzá! Ez a feladat számomra csodálatos és 

gyönyörű. Amikor az ember megérti, hogy nem a hullámzó érzelmek, hanem a 

szeretet tudata a döntő. Bizony, még sokat kell tanulnom, hogy ne az érzelmekre 

alapozzam a tetteimet, amelyek az önzéssel azonosak az Angyal szerint, hanem a 

Szeretetre. Az érzelmek is kívülről, a testből jönnek, a szívünkbe fogadott Szeretet, 

aki maga Isten viszont belülről. Ő tesz minket tisztává – ahogyan azt Jézus mondja, 

tisztává az önzéstől is. És ebben a kérdéskörben most tisztított meg tőle! Annyira 

hálás vagyok ezért, hogy azt el sem tudom mondani! Inkább leírom a prédikációban. 

Elnézést kérek azoktól, akiknek ezek a gondolatok maguktól értetődőek, én itt tartok. 

Aki már ezeken túl van, annak szívesen meghallgatom a prédikációját az ezen 

túliakról. 

 

Természetesen sok másért is hálás vagyok, amelyek mint megannyi kegyelem, úgy 

hullanak rám ajándékként, például a Hangért, ami nélkül nem lennék az, aki; a 

testvéreimért, akikkel együtt tudok tanulni és rengeteg sok kérdést és sugalmazott 

választ ébresztenek bennem – remélem, én is ugyanígy a hasznukra válok. És 

természetesen hálásan köszönöm az Úrnak, hogy személyre szóló őrangyallal 

ajándékozott meg, aki mindig segít engem az Úton, hogy az párosuljon a Valósággal 

és Élettel. 

 

Mérhetetlenül hálás vagyok az Úrnak ezekért az ajándékaiért, amiket, mint egy-egy 

csodát, úgy adott át nekem az új felismerés csodálatos ízével. És azért is nagy öröm 

járja át a szívemet, mert megoszthatom veletek, a testvéreimmel! 

 

Felmerül a kérdés, hogyan lehet ezt a végtelen örömet, ami Istenből árad, 

belegyömöszölni a mi véges kis embervoltunkba. Ez csak a látszat! Valójában mi is 

ennek a végtelennek részesei vagyunk, csak az anyagot éljük meg valóságnak. Ha 

átéljük, hogy mi is szellemi lények vagyunk anyagtestben, már el is indultunk ennek 

megértése felé. Az anyag dolga az ellenállás: lelassít, időbe helyez, lehúz a súllyal, és 

ez így van jól. Teret ad a félreértéseknek, kísértéseknek, de éppen ezek által erősödik 

a hitünk! Feladatot ad, amiben megnyilvánul teremtő mivoltunk. És megmutatkozik 

általa az Istenben való fejlődésünk. Úgy is mondhatnám, mi, Jézus tanítványai, az 

alkotótól tanuljuk meg a műve használatát. Az ördög csak a saját kontárságát tudja 

átadni az ő tanítványainak, mi pedig arra használjuk a teremtett világot, amiért az 

Atya Jézus által megalkotta: hogy szeressünk. Mindent és mindenkit. 



 

 

 

És itt jön a kérdés: hogyan? Erre már az elején utaltam, most egy másik szemszögből 

nézzük meg. Isten végtelen kiáradása nem a rendetlenség nyakló nélküli kiöntése. 

Ebben rend van! Ő mindenben megnyilvánul, a szervezettségben is! Ha minden az Ő 

teste, akkor annak vannak szervei. Egyik legfontosabb szerve az emberben a józan 

ész. Ezt nem a hit ellen, hanem a hittel együtt kell tudnunk használni. Nem kizárják 

egymást, hanem éppen hogy kiegészítik egymást! Mert amit az ész egy évezreden át 

nem foghat föl, azt a hit egy pillanat alatt befogadja. Ha az ember a hitre alapoz, nem 

az esztelenségre alapoz. Rá, az Atyára alapoz. És átadja magát az esztelenség helyett 

a mámornak. A szent Mámornak. Mert ez az Ő Vére. Az égi Béke a Földön. 
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