
gondolkodik, a politikus csak választ1tsokban gondolkodik, az állam
férfi viszont nemzcdékekben, a jövő nemzedékben gondolk.odik. Ki. 
vánom azt, hogy minél több államférfit fedezzenek fel , neveljenek a 
családokban, közösségekben. Jó tanácskozást kivánok a mai naphoz. 

Lezsák Sándor 

IMA 

Mt 11.28- 30 

A2. Úr Jézus a mennyei Atyától kapott testi-lellti és szellemi 
értékeket adja tovább nekÜnk, ezeknek gyakorlásában mutat példat. 
Jó minékünk, ha tiszta érzések töltik el lelkiinket. Nemkülönben, ha 
értelmesség jel1emzi és vezérli életünket, valamint ha hordozói va
gyunk. a jónak és igaznak, a tudatosság jegyében. 

Öreá, az Úr Jézusra ngyelvén. latván laljuk. bogy az isteni vi
lág, a lelki és szel1emi világ a mi számunkra kínálja magat. A kínálat 
igen fontos eleme az isteni és emberi világ kapcsolatának. Megsze
remi azonban csak abban az esetben sikerill, ha bensönkböl szeretet 
és vonzódás árad a lelki-szellemi értékek iránt, amelyek lsten szent 
lényéból kiáradnak, magukat kínálják. s tevékenységünk nyomán 
bennÜnk belyet kapnak. Bensónkból azonban csak akkor árad von-
7.ódás a résziinkre oly igen fontos lelki és szellemi értékek iránt, ba 
erre egyfajta ösztönzés lakozik bennünk. Az ösztönzés annál erősebb, 
minél tennészetesebb bennünk az istenhit. E nélkül magára marad az 
ember, elátvu1, s a gyengeség felülkerekedik benne. Lelki és szellemi 
értékek nélkül nem tudunk emberek lenni. Ezl a veszélyt el kell ke
rülnüok. El is kerülhetjük, ha értelmünk, szellemi birtokállományunk, 
a jó iránti szomjúságunk: az Úr Jézusra irányítja figyelmünkel. Az Úr 
Jézus Istenhez vezérel, sőt azt a nagy igazságot is bele ifja lelkünkbe. 
bogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. S ba ez így van - ak
kor az örökélet nagy igazságát is átéljük, s ez nagy biztonságot ad éle· 
tünknek. K:üJönösen azért ad nagy biztonságot életünknek, mivel el· 
oszlatja bennünk azt a tévhitet, hogy megszületünk ebbe a földi világ' 
ba, s aLtán meghalunk, s ezzel vége mindennek. Nem így van! Azért 
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ncs igy. mivel lsten akaratából születünk. Isten szent lényéból vesz
~~Ük. testi és lelki erőinket-k~pessége.inket, s ezek örök értékek. Olyan 
-rök értékek, melyek a nu emben életfinkhöz tartozván. éltetnek 
~lInkel.., és megadják rangját ~mb~ri mi~oltunknak. Azt is mondhat
·uk hogy aki komolyan vesZi az Istenhitel, vagyis az Istenhez való 
ta~solódáS tényét, ab?a~ ~!e~l6dik e.gy .tiszta érzés, melyet úgy ne-
vezünk, hogy az odaadas es onatadás erzese, Isten céljainak. szolgáJa
tára, saját emberségünk üdvére, mely egyben a legkomolyabb emberi 

cél. 
Hogyha az isteni áldások iránti odaadó érzés jelen van lel

künkben, párosulva a szeretettel, akkor létrejön egy új érzés bennünk, 
mely egy(lttaJ eró is! Ez az érzes és erő nem más, mint az áhitat. Egy 
bensőséges érzés és eró bennünk, mely rendkivül jelentős. S az áhitat 
érzése megszÜletvén bennünk, a szeretet jegyében hOZZákapcsol a mi 
gondviselő jó IstenÜnkhöz és embertestvereinkhez. Az áhítat fontos 
eleme, tarta lma, ereje Cöldi életünknek. Az áhitat a szeretetnek és az 
lsten iránti odaadó érzésnek a találkozásából sziiJetik meg. [gy lesz az 
ahílat a mi emberi életünknek támasza, nevelője, mely képes birtokba 
venni a gondolkozást is. Az áhítat a tudatos emberi élet SzÜlője, biz
tos tamasza. Ha keserűség tölti el lelkünket, ha úgy lat juk. hogy az 
egyel oem értés terhét hordozzuk, ba kétségek és bizonytalanságok 
klnoznak. ha késlekediink - megfelelő belső erők híján - Istent megval
lani. Istenhez kapcsolódni, ha tehát szegény világ lelkünk világa. ak
kor erőtlen és nehéz a mi életünk. 

Melegedjék át a mi lelkünk embertársaink és feladataink iránI, 
s az odaadás érzését és erejét hozzuk létre magunkban. Amilyen mér
tekben ezt rnegtesszü.k., annak arányában létrejön bennünk az áhitat 
érzése. Az áhitat nagy értéke életünknek: Istenhez vezet, szent lénye
be belegyökereztet, és embertársainkhoz vezet, a szeretet jegyében, 
megajándékozva felelősségérzettel is. 

tIetünknek igen-igen komoly ertéke a7. áhitat érzese! Ennek 
h~ordOZ6iként nem vagyunk magunk.rd hagyatva, nincs árvaságérze
tünk és nincsenek biányérzeteink. Embe~égünk erősödik, az áhitat 
értését hordozván, mivellegyőzzük magunkban a harag nemtelen in
dulataI, az akarat gyöngeséget, az eUentétes értelmi áUapotokat - a tu
nYaságot és a benső sötétséget. 

Az ahilat Istenhez vezérel! Ebben példát ad minékünk maga 
JeLUS 
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S ,kik mqukban hordozdIc az ihitatot. az istenhítcl. fl jézusi 
p6ld.,dt, fontot ...... azok C8YÓttal a szeretet hordozó i, Ime, önne. 
.jU! ' &1 'p"heUGk. I)'U8pitb.tjuk. form&lhatjuk éleUlnkcl, s ha ezt 
dm. "'nMthiltudt . ,. e .. k tCY van értelme ·, akkor velünk lesz 
és vclOnk van lJton. AJCj Istenben bIzik, tanúja lesz önnön élete meg
ópGHI<net. 

Az. ,hltal eil/IC es tartalminak ismerete nagy er6t jelent. 
NövU:edjét hél bcnntlnk az lsten iránti szeretet es bizalom. 

Bencze Mánon 
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