
 
 
341.      KÖZÖS LELKI ÖRÖKSÉGÜNK, 
hogy minden bajunkra, nehézségeinkre megkeressük, és általában meg is találjuk a megfelelő 
bűnbakot. Ez legtöbbször a házastárs, a gyerek, az unoka, a szomszéd, a rokon, de lehet az 
önkormányzat, a rendszer, és még sorolhatnám, a pap, az orvos, a polgármester, az 
iskolaigazgató, a tanár, sőt nem ritkán még a Jóisten is! 
 E leleményességünknek egyszerű magyarázata az, hogy nem hiszünk a fatalizmusban. 
Nem hiszünk abban, hogy szükségszerű bajba kerülnünk. Nem hiszünk abban, hogy nem 
valaki vagy valakik okai bajainknak. Nem hisszük, mert tudjuk, hogy mi magunk is olyanok 
vagyunk, hogy tudunk bajt okozni másoknak - bár általában nem szoktunk -, de ahogy 
magunkat ismerjük, meg tudnánk csinálni, és azt is, hogy ne okozzunk másoknak bajt. Így hát 
a mi bajainknak is vannak okozói. Vannak, akik véleményünk szerint szinte akkor érzik jól 
magukat, ha feszültségeket idéznek elő életünkben. Mi pedig nem győzzük e feszültségeket 
feloldani, csökkenteni, elkerülni. 
 Általában tudunk róla, hogy már vagy kétezer éve eljött közénk az Isten Fia, és 
sokszor hallottuk már, hogy Ő mindent megoldott, csak ezt el kell hinnünk. De hát nem 
tudjuk elhinni. Nem tudjuk elhinni, hogy világunk történelmében elég lenne az, hogy egyetlen 
valaki legyen igazi keresztény, Jézus, és mi aztán már ennek következtében elég, ha hiszünk 
az Ő igazi keresztény életében. A többit Ő majd elintézi. 
 Nem tudjuk ezt elhinni, mert a fránya tények ellene mondanak. Úgy tűnik, nem 
intézett el semmit, amit nekünk kellene elintéznünk. Úgy tűnik, hogy Ő példát adott. És furcsa 
módon nem arra adta a példát, hogy hogyan lehet konfliktusok nélkül és feszültségmentesen 
élnünk, hanem éppen ellenkezőleg. Arra adott példát, hogy nem feloldanunk kell a 
feszültségeket különböző gyógykúrák és pszichológiai analízisek által, melyek bizony nem 
kevés pénzt húznak ki a zsebeinkből, hanem arra adott példát - akár hiszi a kedves olvasó, 
akár nem - hogy hogyan kell EGYÜTT ÉLNÜNK FESZÜLTSÉGEINKKEL és 
feszültségeink forrásaival, legyenek azok akár házastárs, akár gyerek, akár szomszéd, akár 
rendszer, de még akár a JÓISTEN is. 
 Arról írásos dokumentumaink vannak, hogy Jézus egész életében feszültségben élt 
édesanyjával. De feszültségben élt tanítványaival is. Olykor oly nagy volt e feszültség, hogy 
még kérdezni sem merték őt. A főpapokról és az akkori oltáregyletről, rózsafüzér társulatról, 
tehát a vallásos rétegről, a farizeusokról ne is beszéljünk. 
 Közös lelki örökségünket, azt a leleményességünket, mely mindig megtalálja minden 
bajunk bűnbakját, talán szerencsésebb lenne arra használni, hogy rátaláljunk arra a Jézusra, 
aki majd megtanít bennünket együtt élni, lelki békében együtt élni részeges férjjel, neveletlen 
gyerekkel, rosszindulatú szomszéddal, önkormányzattal és rendszerrel, de még arra is képes 
megtanítani övéit ez a Jézus, hogy  a Jóisten nem csinálta rosszabbul a teremtést, mint mi 
tudtuk volna,  ha éppen ránk bízta volna. 
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426. KÖZÖS LELKI ÖRÖKSÉGÜNK,  
hogy elégedetlenek vagyunk. Zúgolódunk sorsunk ellen, mert úgy gondoljuk, hogy nem ilyen 
sorsot érdemlünk, amilyen sorsunk van. Közös lelki örökségünk, hogy harcolunk, birkózunk, 
kemény küzdelmet folytatunk Istennel, mivel megpróbáljuk rávenni arra, hogy változtasson 
nézetén, alakítsa már át gondolkodását a mi gondolkodásunk szerint, mert elégedetlenségünk 
legfőbb oka éppen az, hogy Ő úgy gondolkodik, ahogy, és nem úgy, mint mi. 
 Hallatlan leleményességgel vívjuk harcunkat. Imahadjáratokat folytatunk, 
körmeneteket tartunk, búcsújárásokat végzünk, különböző kilencedeket és litániákat 
mormolunk pontos időben és pontosan meghatározott helyeken, különböző áldozatokat 
mutatunk be, böjtöket vállalunk, és fogadalmakat teszünk. Mindezt azért, hogy hátha sikerül 
más belátásra bírnunk a mi jóságos Istenünket, hiszen Ő saját egyetlen Fiát sem kímélte, s 
odaadta értünk váltságul /bár azt nem tudjuk, kinek? nekünk?, az ördögnek? Kitől kellett 
váltságdíjjal kiváltani bennünket? Fura Isten az, aki a mi bőrünkre az ördöggel üzletel, a mi 
érdekünkben!/ De hát ezért remélhetjük, hogy egyszer csak meghallgat bennünket, teljesíti 
vágyainkat, s kezd úgy gondolkodni és cselekedni, ahogyan mi mondjuk Neki, és kérjük Tőle. 
 Sajnos, a gyakorlat azt mutatja, hogy ez az általunk elképzelt jó Isten, a jó Istennek 
sem akar ránk hallgatni. Nem. Ehelyett küldi hozzánk küldötteit, prófétáit, és ezek pontosan 
azt mondják nekünk vissza, amit mi szoktunk mondani Istenünknek. Így beszélnek:  
"Alakítsátok át gondolkodásotokat, jussatok más szemléletre. Ne arra várjatok, hogy Isten 
szót fogadjon nektek, hanem ti fogadjatok szót Neki. Kezdjetek másképpen gondolkodni 
akkor is, ha ez bűnbánattal jár, mert csak a másképpen gondolkodásnak lehet tartós 
következménye a másképpen cselekvés. Annak a másképpen-cselekvésnek pedig, melyet 
Isten tőletek vár - mondják ezek a próféták -, a lényege az, hogy inkább szeressétek 
ellenségeiteket, mint barátaitokat, tieiteket." 
 Természetesen itt a süketek párbeszéde folyik. Mi rendre agitáljuk Istent, hogy 
másképpen csinálja a világ kormányzását, Ő a prófétái által rendre mondja a magáét, hogy mi 
gondolkodjunk és cselekedjünk másképpen, mi rendre megöljük prófétáit, vagy csak beverjük 
szájukat, elnémítjuk, vagy csak egyszerűen nem hallgatunk rájuk. Attól függ, hogy mennyire 
veszi komolyan a próféta saját prófétaságát. Ha nagyon komolyan veszi, akkor nagyon kikap 
tőlünk, ha kicsit, akkor kicsit kap ki tőlünk. De hogy kikap, arra mérget vehet. 
 Isten meg újra küld más prófétákat az elpusztítottak helyébe, s így folyik az emberiség 
történelme. 
 Érdekességként említem meg, hogy míg a prófétagyilkosok nevei eltűnnek az idő 
árjában, addig a próféták nevei, tanításai fennmaradnak, s furcsa módon ennek következtében 
mindig van némi lehetőség arra, hogy legyenek bátor emberek, akik kezdik abbahagyni az 
Istent-agitálást, és kezdenek gondolkodás-átalakítással foglalkozni. 
 Csodálatos módon csak az utóbbiak között lehet BOLDOG embert találni. 
 A HANG tulajdonosának leghőbb vágya, hogy minél több ilyen ember árassza el a 
világot úgy, mint a kovász a tésztát. 
                               ÚGY LEGYEN!!! 
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3377. 
 (Dombi Ferenc írása az Inárcsi Hírmondóból) 
KÖZÖS LELKI ÖRÖKSÉGÜNK az, 
hogy fejlődő lények vagyunk. Ez természettörvény bennünk! 

Testi, lelki, szellemi fejlődésünk irányát és ütemét azonban ránk bízta a Teremtőnk. 
A nyári szabadságok, pihenések, nyaralások, kirándulások, de a nyári szezonmunkák 

is, egész lényünket érinteni akarták, hogy az ősz beköszöntével valami új lendület, elhatározás 
induljon el bennünk. 

Az iskolakezdések nemcsak a gyermekek számára jelentenek életstílus-váltást, de 
érintik ezek a családokat, a fizikai, a szellemi munkások minden rétegét. Döntő az IRÁNY, 
amelyet meg kell céloznunk, és a FORRÁS, amelyből az erőt kell merítenünk az előttünk álló 
feladatokhoz. 

Elrugaszkodni, és nekirugaszkodni! Elrugaszkodni azoktól a lehúzó erőktől, amelyek 
fejlődés helyett a haladást akarják erősíteni bennünk. Elrugaszkodni a többre vágyástól a 
többé vágyásra. Elrugaszkodni a „nekem”-től a tiéd irányában, az „értem”-től az érted felé! 

Az állandóan visszatérő patikamérleg: honnan, hová, miért kérdések megválaszolása. 
Minden elindulás megállj-t parancsol nekünk, a menekülőknek, és szembesülésre kényszerit. 

Rövid földi életünk nem más, mint egy kivilágított pályaudvaron gyorsvonati 
sebességgel átrobogó nyúlfarknyi életünk. Honnan? Hová? Miért? 

Elmúlt a nyár! Van, akinek már sok nyár elmúlt, van, akinek még kevés nyár múlt el. 
De mindegyik megegyezik abban, hogy ELMÚLT! Ami, aki nem múlt el, az te magad vagy! 
Te, aki nem haladásra, hanem fejlődésre vagy teremtve. A haladást az elmúlás jellemzi. A 
fejlődés, az marad! Marad azon a szinten, ahová eljutottál a többé levésben! 

Jön az ősz. Magával hozza a szükségszerűen elmúló haladást, és magában hordja 
azokat a lehetőségeket, amelyek a fejlődést hozhatják létre bennünk, ha élni akarunk e 
lehetőségekkel. A gyermek gyarapodni fog ismeretekben, a felnőtt feltétlenül gyarapodni fog 
tapasztalatokban, de mindkettőben a fejlődést csak az az áldozatos szeretet tudja 
megteremteni, amelyben a mulandóról képes volt átváltani a maradandóra, önnön lelkének, 
életének többé válására. 
 Néztem az atlétikai világbajnokság versenyzőit. Gyakran, a másikat legyőzni akarás 
minden kegyetlensége kiült arcukra, s győzelmi mámorukban, szinte képteleneknek tűntek 
arra, hogy felismerjék: győzelmük mulandó volta, legyőzte bennük azt az örök értéket, amiért 
a Földre születtek. Csak egy volt közöttük, (szerintem a legnagyobb!), akinek nem a többiek 
legyőzése volt a legfontosabb, mert amikor már mind kiestek mellette, ő még akkor is, csupán 
a sport és a nézők öröméért ugrott, ki merte mondani, hogy a templomban kezdte volna el azt 
a napot, amit most, itt a versenypályán kellett elkezdenie,  de - még mielőtt elkezdődött volna 
számára a versenyzés - előre kijelentette, hogy estére már közös imára jön össze azokkal, akik 
hisznek az örök értékekben. 
 Minden kezdésünk, minden lendületünk, minden őszben elinduló, nyárvégi 
elhatározásaink annyit érnek, amennyit az örökkévalóság mérlegén mutatnak! 
 Honnan indultál el? Isten szeretetétől, mint Noé bárkájából a galamb! Hová kell 
érkezned? Ahonnan elindultál, Isten szerető szívéhez, amint a galamb is Noé bárkáján élhette 
át a hazatalálás örömét! Miért? Azért, hogy amint a galamb a béke olajágával találta meg 
elindulási helyét, úgy te is földi vándorlásod eredményeként, szíved békéjét megtalálva, találd 
meg életed értelmét Teremtődnél, a fejlődésednek azon a fokán, amelyet örök boldogságnak 
hívnak! 
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4013.  ADVENT-SZENTKARÁCSONY 
 
A MÉDIUM KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐJE 
 
KÖZÖS LELKI ÖRÖKSÉGÜNK az, hogy SZENTKARÁCSONY ünnepén örülni illik. Miért 
illik örülni SZENTKARÁCSONY ünnepén? Két okból feltétlenül! Sajnos, a hangsúly egy 
harmadikon van! 
 Az egyik ok, amiért az ép ésszel bíró emberek közül az, akinek van történelmi emberismerete, 
örül, mert évezredek álma-vágya megvalósulását ünnepli SZENTKARÁCSONY ünnepén. Amíg ez 
álom-vágy, addig ADVENT a neve. Megvalósuláskor SZENTKARÁCSONY. 
 A gondolkodó ember számára akkor sem lehet vitás az, hogy van Isten, ha a Reá hivatkozók 
lejáratták Őt a vallástörténelem folyamán. Akár lejáratták, akár nem, mindenkiben élt és él a vágy, 
hogy emberi szinten tudjon találkozni ezzel a lejáratott vagy nem lejáratott Istennel.  
 A SZENTKARÁCSONY ünnepének egyik örömforrása tehát az, hogy Ember lett az Isten. Azért 
írtam nagybetűvel az 'ember' szót, mert eddig még csak egy volt belőle. Csak Jézus születése óta 
tudjuk, hogy milyen is egy olyan, tehát igaz ember élete, aki öntudatra ébredése pillanatától kezdve 
tudja, hogy ő az örök élet gyermeke, s ezt kell józanul képviselnie a földi élet mulandóságának az 
idején. 
 Az első ADVENT évezredekig tartó álma-vágya az első SZENTKARÁCSONY ünnepén még 
az angyalok kórusát is énekre indította a Földön: "Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a 
földön a jóakaratú embereknek (Lk 2; 14)!" Örült tehát az ég, és természetes, hogy mindazok, akik 
az örökkévalóság gyermekeinek tudják magukat, együtt örülnek ma az éggel! 
 Tehát az egyik ok, amiért örülünk e napon, hogy EMBER lett az ISTEN. De van ennél nagyobb 
okunk is az örömre. Ez pedig az, hogy e pillanattól kezdve Isten édes gyermekévé válhat minden 
ember! Ez az igazi, személyre szabott örömforrás, boldogság-állapot számunkra 
SZENTKARÁCSONY ünnepén, és nem az a bizonyos harmadik, hogy mulandó ajándékot adunk, 
kapunk! 
 Jézus születéséig még a legjobb szándékkal sem tudtuk volna kitalálni, hogy milyennek is kell 
lennie egy boldog ember életvitelének. (A boldogság másik neve: benső béke) Jézus születése óta 
megvan erre minden jó szándékú embernek a lehetősége. Az a boldogság-magocska, amely minden 
embernek ott van a lelkében, az első SZENTKARÁCSONY ünnepe óta szárba szökkenhet, 
kivirágozhat. E pillanattól kezdve ez már Istenen nem múlik! E pillanattól kezdve, aki nem boldog, 
az csak önmagát okolhatja. Igen, mert Isten Jézusban, mint valóságos Emberben, egyértelművé 
tette, miképpen lehet boldog - a leglehetetlenebb körülményben is -, tehát valóságos ember, az 
ember. Addig is tudta mindenki, hogy a boldogtalan ember egyben embertelen ember is, vagyis 
természetellenes ember, mivel természetünk lényegéhez tartozik az, hogy Isten boldognak álmodott 
meg bennünket, de miután ezt az isteni álmot eljátszottuk, kaptunk egy új lehetőséget Istentől, hogy 
Őt emberként is befogadva elinduljunk a boldogság, az égi béke útján a Földön! 
 Az angyalok tehát nem gúnydalt énekeltek, amikor békességet énekeltek a Földön a jó akaratú 
embereknek, hanem egy naponta megvalósítható nagyszerű feladatra szólítottak fel bennünket. Az, 
hogy ma kevés a boldog ember, nem azért van, mert erre nincs lehetőség, hanem azért, mert sokan 
nem használják fel az Istentől kapott lehetőséget. Ha arra gondolunk, hogy számunkra e lehetőség 
biztosítása Isten részéről mibe került Neki, akkor csak gondoljuk el: Rongyos istállóban születik, a 
kereszt bitófáján hal meg, s a kettő között - Ő mondja - nincs hová fejét lehajtsa! S ilyen 
szituációban azt sugározza, hogy Ő milyen boldog, s arról beszél, hogy mi is lehetünk olyan 
boldogok, mint Ő, mert Ő Istenként képes arra, hogy ne csak rongyos istálló és bitófa, hanem érző, 
szerető emberi szív is legyen számára igazi ÖRÖKLAKÁS! 
 SZENTKARÁCSONY ünnepén én azt kívánom minden kedves olvasómnak, hogy ne csupán 
annak örüljünk, természetesen annak is, hogy karácsonyi ajándékot adunk és kapunk, hanem főleg 
annak, hogy Isten azért ajándékozott meg bennünket Önmagával Jézusban, hogy mi is 



odaajándékozhassuk magukat Neki abban a tudatban, hogy így a boldog Istennek boldog gyermekei 
lehetünk (Jn 14; 23)! 
Ilyen értelemben, amikor belekapcsolódom az angyalok énekébe, s dicsőséget zengek a magasságos 
Istennek, szívem-lelkem szeretetével nagyon boldog, békés SZENTKARÁCSONYT kívánok 
minden jó szándékú embertestvéremnek ennek az évezrednek utolsó SZENTKARÁCSONYÁN! 

1999. Dombi Ferenc 
******************************************************* 

 
 


