2021. április 27., kedd

Jn 10, 22-30

Kedves Lélekváró, Önnevelő Testvéreim!
2020. december végén írom-e sorokat. Vajon mi lesz 2021. április 27-én, kedden?
Jellemző lesz-e, ránk, rám, a mai nap irataiból, az alábbi néhány mondat: „ …mivel derék ember volt,
telve Szentlélekkel és hittel. …A tanítványokat először Antióchiában nevezték el krisztusiaknak, azaz
keresztényeknek…. Cselekedeteim, amelyeket Atyám nevében művelek, tanúságot tesznek rólam. …
senki sem ragadhatja el őket Atyám kezéből. … Én és az Atya egy vagyunk.”
Milyen segítségeket találok a környezetemben, amelyek segíthetnek a talpon maradásban és esetleg
a felfelé haladásban a teljesség felé?
Széles körben ismert, Weöres Sándor: A teljesség felé c. esszéjéből ez a mondat: „ …Egyetlen
ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. …” Köszönet ezért a
gondolatért!
Köszönet azért a kilátóért, amely tőlünk néhányszáz méterre épült, Weöres ezen mondatától vezérelve. Ez a mondat a kilátó mottója.
Most kellene ide egy fényképet és egy netes hivatkozást hoznom, de még ez nem ajánlott, a papíron
is megjelenő Lélekváró füzetünk miatt. Keressetek Ti rá, és látni fogjátok a Bp. XVI. ker. Reformátorok terei kilátót, azaz, Weöres Sándor gondolatát, acélba öntve.
Weöres, később így versel erről: „ … Csiribiri, csiribiri bojtorján, lélek lép a lajtorján. …”
No! Erre, a létrán, lajtorján való felfelé lépegetésre hívom magamat és a kilátó vonzáskörzetében élő
Társaimat, és immáron Titeket is.
Ott van a 23 létrafok, és itt van bennem, benned a létra.
Nevezzük el a fokokat, amelyre ráállva, ott elidőzve, azaz arra a gondolatra koncentrálva, azt lassan
megvalósítva, majd tovább, feljebb léphetünk.
Nekem kell kitalálnom, hogy mi az a 23 létrafok, amely szükséges a lelkemnek, az életemnek, hogy
felfelé, az ég felé haladhassak.
Talán jó önismereti, önnevelési, lélekgyógyító lehet, ha elkezdem megnevezni, elnevezni a 23 fokot.
Emlékeztek arra, hogy 1982-ben, a Lékai bíboros által összehívott bizottság Gyurka bácsival hogyan
bánt, s erre ő hogyan reagált? (A neten ezt is megtaláljátok.)
Gyurka bácsi a „találkozó” végén, az előszobában, a kabátját vette fel, és közben az alábbi mondat
hangzott el a bíboros szájából: „ … magukat szét sem lehetne verni. Maguk önnevelést folytatnak….”
Ha eljöttök és felmentek a kilátóba, akkor legyen a zsebetekben a 23 önnevelési kérdő, állító vagy
felszólító mondat, s gondoljatok arra, hogy a lelketek lépdel felfelé a lajtorján.
Jók a kilátásaink fentről. Szeretettel:
Bisztrai György, Bp. XVI. Sashalom

