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Az életrajzomban a legjelentéktelenebb adat 

lesz a pontos magasságom. Az Énem lesz a téma, a 

megragadhatatlan részem! S, amikor a nagy emberek 

műveit olvasom, nézem, hallgatom, akkor az alkotók 

valós megjelenéséről esetleg már semmi elképzelésem 

sem lehet, csak a műveikből kiáradó isteni szikra fényét 

érzékelem. 

S mi hisszük Jézus által, hogy ez a mindent-al-

kotó megfoghatatlan Szellem szeret is bennünket!, ami 

azt is jelenti, hogy ez a Szellem Személy is!  

 Azt hiszem, hogy a kereszténységben ez az 

utóbbi gondolat az, ami a többi vallásoknál többet ad a 

számunkra. Ezért oly végtelen hiba minden szerencsét-

len elképzelést benne hagynunk a keresztény gondolko-

dásban! Ezért oly igen nagy kötelességünk, hogy lehe-

tőségeinkhez képest, mindent megtegyünk a vallásunk 

mozzanatainak a fokonkénti tisztázására! Csöndben, 

nem megbotránkozást kiváltva, de mindig egy kicsit 

előre lépve! 

 

    Gondolatom. 

A Mennyei Atya képe úgy alakul ki bennem, 

hogy mindazok képe, akik valaha is szeretetükkel, di-

cséretükkel, irántam való érdeklődésükkel megemeltek 

engem, összeáll egy meleg, szerető képpé.  

Kezdve a földi édesapámétól, akinek a szíve-melege ma 

is fűt.  

Vagy, aki csak egyszer dicsért meg, s nem felejtem el a 

szavait.  

Volt, aki évekig nagyon lelkiismeretesen, s szerető böl-

csességgel tanított, s egész tanári munkásságomra rá-

nyomta a bélyegét. 

Volt tanárom, akinek arca túlvilági fénnyel világított, 

amikor misézett; ezt a fényt nem  tudom elfelejteni!  

Volt öreg tanárom, aki előtt, ha új gondolatot mertem 

felhozni, kedvesen érdeklődni kezdett az ötletem iránt, 

vagy máskor, amikor ellene beszéltem, képes volt iga-

zat adni nekem: a képe mindig előttem lebeg.  

S van, akivel a fenti kérdésekben mindig azonosulni tu-

dok. 

Milyen jó volna, ha e képek összege átrajzo-

lódna belém, ez az egymásra rajzolt képekből összeállt 

kép lebegne mindig előttem! Ahogyan a Mennyei Atya 

képe rávetült Jézus arcára –, amikor Fülöp kérte! 

Nem csoda, hogy a Mennyei Atyánknak nin-

csen határozott képe előttem, hiszen oly sok alakban je-

lent meg nekem! S rá kell döbbennem, hogy mindenütt 

kerestem, pedig Ő bennem szeretett volna lakni! 

Föltekintek, s boldogan, mosolyogva szívom 

magamba ezeket a képeket: találkoztam az Istennel! 
2017 febr. 03.  

 

 

 

 

 

MLECSENKOV ANGEL 

A HÉTKÖZNAPOK SZENTLELKE… 

 
Szentlélek, Te nemcsak ünnepi Lélek vagy, hanem a 

hétköznapok Szent Lelke is. Nem a nagy pillanatok va-

rázslatáért, nem a tüzes nyelvek fellobbanásáért fordu-

lok Hozzád.  Hétköznapi kéréseim vannak. Tegnap 

ugyanazt kértem, amit ma, s könnyen lehet, hogy hol-

nap is ugyanazt fogom ismét csak kérni.  

Jőj Szentlélek, hétköznapok Szent Lelke! Hozd el min-

den nap lelkembe a megingathatatlan meggyőződést ar-

ról, hogy a Te gondoskodó értelmed őrködik felettem. 

Az egyre szűkülő, beláthatatlan végső ösvényeken is. 

Nem kérek Tőled nagy távlatokat, csak a hétköznapok 

világosságát. A tervező látja az egészet, a munkának 

csak az egyes téglák sorrendjét kell eltalálni, s megépül 

a mű. Add hinnem és megtapasztalnom, hogy Rád fi-

gyelve, mindig megsúgod a feleletet, hogy hová és mi-

lyen téglát kell a következő percben elhelyezni.  Ra-

gyogtasd fel a reményt a részletek homálya felett, hogy 

a Föld és az Élet azoknak az öröksége, akik hallgatnak 

irányításodra, akik dikaioszünére és tökéletességre tö-

rekszenek.  

Jőj Szentlélek hétköznapok Szent Lelke. Adj erőt min-

dennapra nekem, reggeltől – estig és estétől – reggelig, 

hogy lankadatlanul tegyem az egyik lépést a másik után, 

a jónak és igaznak útján. Segíts úrrá lenni a fáradságon, 

a csüggedésen. Vigyázz, hogy soha ne álljak meg a ha-

mis diadal reményében. Ne enged fekve maradni, ha el-

bukok.  

Jőj Szentlélek, hétköznapok Szent Lelke! És segíts 

hozzá, hogy mindennapom pünkösd legyen. A láng-

nyelveknek nem fölöttem, hanem bennem kell lobog-

nia. Nem annyira másoktól megkülönböztető külső jel-

nek, vonzó reklámnak kell lennie, hanem belső motor-

nak a magam számára, amely képessé tesz a jó és igaz 

úton járni és másokat is rávezetni arra.  

Jőj Szentlélek, és segíts, hogy szentek legyenek a hét-

köznapjaim. 

 

 

DEBRECZENI ZSUZSA  

EMLÉKEIM PÖRNYECZI VERÁ-

RÓL… 
 
Talán 1945/6-ban született. Azt jobban tudom, hogy 

1995 decemberében halt meg. Tehát 60 éves kora körül 

halt meg. Rákban szenvedett, és utolsó heteit egy HOS-

PIS intézményben töltötte. Ott látogattam meg, mielőtt 

kiutaztam külföldre. Nagyon hálás volt, hogy el tudtunk 

búcsúzni egymástól, mert sejtettük, hogy már többet 

nem fogunk találkozni ebben a földi létben. Valóban, 

mire hazajöttem, ő már az Örök Hazában volt. őrzök 


