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népe? Azokból, akik hajlandók a Golgotára menni. Ki 
juttatja Jézust a Golgotára? Saját népének, saját 
vallásának legfőbb papja, Kaifás. Véletlen volt? Nem 
volt véletlen. Az urak világa végig gyilkolta a kétezer 
esztendőn keresztül azokat, akik megértették és 
követték Jézust. 

Mintha válaszoltam volna egy egyetlen kérdésre: 
Csak a feltámadás után értették meg a tanítványok 
annyira Jézust, hogy nincs pofájuk visszamenni a há-
lókhoz − ha értik, ha nem  értik, hogy mit akart Jézust… 
Amiket mond Jézus, azokat csinálni kell, s ha azt 
mondja, hogy várjuk a Szentlelket, akkor várjuk a 
Szentlelket, s majd meglátjuk, hogy hogyan tovább! Az 
Isten Országa nem robban be dicsőséggel a 
történelembe. A Isten Országa lassú szekér, amelyet 
mindig meg kell lökögetni: feltámadással, 
megjelenésekkel, az Írásokból igazolással. Akármivel, 
ami a halló fülekkel rendelkezőkre hatni tud. Ami 
reményt gyújt. Ami azt súgja, hogy érdemes folytatni. 
Az emberi élet tele van válsággal. Mindig szükség van 
a szekérmeglökésekre. 

 
3. 

Lehet-e küldeni a Szentlelket? − ez a következő 
kérdés. Az Isten nincs az emberen kívül. Az Isten − 
Atya, Fiú, Szentlélek. Ez az Isten az emberen belül van. 
A Szentlélek is. Jelenléte halk, diszkrét. Nem kiabál. 
Nem kiabálja, hogy itt vagyok, s hogy hallgass már rám, 
vegyél észre. Ha nem szánok időt rá, akkor olyan, 
mintha nem is volna bennem. Ha időt szánok Istenre, 
azonnal velem kezd foglalkozni. Az életemmel. Azzal, 
hogy jól csinálom-e a dolgaimat. Megakadályozhatom 
őt ebben. Például azzal is, hogy munkát, feladatokat 
szabok ki Istennek. Elmondom, hogy mit várok tőle, 
hogy mit kell megcsinálnia, kiken s hogyan kell 
segítenie stb. S ezzel el is némítom őt magamban, 

Az Isten szunnyadhat bennem. Amikor Jézus 
megígérte tanítványainak a Szentlelket, akkor arra 
gondolt, hogy megakadt a tanítványokban az Isten Or-
szágának a szekere, s a Szentléleknek meg kell löknie a 
szekeret. Isten nem tudja visszatartani a Lelket, 
ahogyan magát sem tudja visszatartani: Értünk él, 
bennünk van. szüntelenül bombáz minket, hogy 
figyeljünk rá. S Istentől kapott szabadságunk erejében 
mondhatjuk Istennek, hogy kuss. S ha sűrűn mondjuk 
neki, folyamatosan és fokozatosan olyanokká 
formálhatjuk magunkat, hogy nem halljuk többé a 
hangját, legfeljebb azt, amit mi mondogatunk neki, amit 
neki kell csinálnia, de azt, hogy nekünk mit kell 
csinálnunk, már nem halljuk meg. Nem tudom, hogy 
mekkora a százaléka társadalmunkban azoknak, akik 
tökéletesen süketté tették már magukat Isten hangjára. 
Attól félek, hogy ez a százalék nagyon nagy. 

A Szentlélek eljövetelének mai társadalmunkban, 
mai magyar, mai európai keresztény társadalmunkban 
én semmiféle jelét nem látom. Attól, hogy be van írva a 
naptárba, hogy Pünkösd következik, attól eljön a nap, 

meg el is múlik. A Lélek eljövésnek feltételei vannak. 
Kell lennie egy 12 fős csoportnak, amely tíz napon 
keresztül imádkozva várja, hogy eljöjjön. Az első 
pünkösdkor megvolt ez a tíz nap és ez a 12 személy. E 
feltétel nélkül nincs Szentlélek-eljövetel. Istenre időt 
kell szánni. Jézusnak volt negyven napja a pusztában, 
hogy Istennel legyen, és a Tizenkettőnek is volt tíz 
napja, hogy csak Istennel legyen.  

Úgy gondolom, hogy a Lélek eljövésének van még 
egy másik feltétele is. Az ember semmiért nem szakít ki 
az életéből tíz vagy negyven napot. Csak akkor teszi, ha 
valami feladatot kell megoldania. Mi az a feladat, 
aminek a megoldásába a Léleknek be kell segítenie 
vagy oroszlánrészt kell vállalnia abban. A Tizenkettő 
mintha tudta volna. Mi tudjuk-e? Az elmúlt hét keddjén 
Bisztrai Évi és Gyuri kivitt estére a Szilas patakból 
csinált Naplás tóhoz. S felmerült a szép koranyári 
alkonyatban a gondolat, hogy ott vagy másutt 
megbeszélhetnék a sashalmi közösségek, hogy mi 
célból, mi célra kellene eljönnie a Szentléleknek. Ha 
egy ilyen megbeszélésre összejönnének, hát az külső 
jele, vagy legalábbis előkészítője lehetne a Szentlélek 
eljövésének 2006-ban, Magyarországon és Sashalmon, 
s pandantja lehetne az első pünkösdnek, amely 
Jeruzsálemben volt és Krisztus után 30-ban. Esnek 
csodák és él az Isten. S mennyivel különb Jeruzsálem, 
mint Sashalom. Mindkét helyen fújhat szél. Amen. 

Piarista köz, 2006. április 20. 
 
 
TURIÁK ILDIKÓ 

TESTVÉREIM! 
 

„Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás,  
a szeretetből fakadó intelem,  

a lelki közösség, a bensőség és együttérzés,  
akkor tegyétek örömömet teljessé azáltal, hogy egyetértetek, 

 egy szívvel szerettek és egy lélekkel ugyanarra törekedtek.  
Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból. 

 Egyik a másikat tekintse önmagánál kiválóbbnak.  
Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is! 

 Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely 
Krisztus Jézusban volt”  

(Fil. 2/1-5) 
 
1. Évindító, hosszú közösségi találkozónk 
kezdetére kívánkozott a vasárnapi liturgia olvasmányai 
közül az, amit az imént hallottunk. Nem azért, mintha 
híjával lett volna idáig is ez a kis csapat a Pál testvérünk 
kívánta szellemnek. Sokkal inkább azért helyeztem 
élre, hogy a jövőre vonatkozóan is ez a lelkület 
határozza meg közösségünket. Talán ettől vagyunk ki 
20, ki 30 évnél is régebben együtt. Talán ettől voltunk s 
remélem maradunk is a legvidámabb barakk a 
Bokorban. Nem csak fejtágító iskola, hanem otthon, 
meleg fészek is tudott közösségünk lenni. 
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Legyünk, maradjunk továbbra is ilyenek. Legyünk – 
mondom -, bár nem tudom, hogy én mennyi ideig leszek 
benne. 
Ezért aztán az, amit írok, egy olyan lelki végrendelet 
féle lesz. Ami persze nem jelenti azt, hogy 
gondolataimmal rá akarnék telepedni jövendő 
életetekre. 
Sőt nem is lesz összefüggő, kész szöveg. 
Belekombinálom Garay Bandinak az régi KV utolsó 
találkozóján elmondott remek elmélkedésének a 
gondolatait, amelynek címe:  
2. „Mit kell átvinni a jövőbe?” 
Állítsuk össze egyéni és közösségi túlélő készletünket. 
2/1. Minimál teológiára van szükségünk: 

- Isten a szeretet és ez a szeretet a legfőbb 
érték. 

- Ez a szeretet Jézusban emberi alakot öltött. 
2/2. Fedezzük fel a magunk mindennapi 

spiritualitását, a csendben való Istennel 
találkozást. Keressük és találjuk meg a Forrást. 

2/3. Alakítsuk életvezetésünket nap-nap után Isten 
szempontja szerint. 

2/4. Éljük az adó-szolgáló életmódot, de ne 
görcsösen, hanem gondtalanul és áradó 
érzelemmel. 

2/5. A szentkönyveket tekintsük némileg 
költészetnek. 

2/6. Őrizzük az értékeket, mindent, ami emberi, ami 
élet és az életet szolgálja. 

2/7. Tudatosítsuk magunkban, hogy a testvériség a 
Hegyre épült város. Mi, önmagunk és 
közösségeink, vagyunk: a Mű. A biztonság 
egymás számára és hívogató jel, a tartóra tett 
gyertya a világ számára. 

2/8. Mentsük át a Szerelmet. A testit és a szellemit. 
Társban és eszményekben. 

 
Idáig tartottak Garay Bandi ajánlásai. Én is teszek 

melléje néhányat s tegyetek ti is. 
3. Az Evangéliumok az Örömhír továbbadására 

kétféle modellt is megrajzolnak. 
- „Elmenvén tanítsatok minden népet.” Ez a 

mozgalmi modell, az általam megélt közel 
40 Bokor év erről szólt. Aztán akit sikerült 
mozgalmi módon becserkészni, azt kevés 
kivétellel nem otthonba vezettük, hanem 
iskolába, ahonnan szélsebesen repítettük is 
ki a munka frontjára. 

- „Ti vagytok a világ világossága. A hegyre 
épült város el nem rejthető.” A hegyre épült 
város a jól funkcionáló testvéri közösség. 
Ahol megvalósul a százannyi. Ahol 
elmondhatjuk, hogy Uram, jó itt lennünk. 
Ez az a hely, amelynek fénye messzire 
világít. A vonzás helye. Mert az értékben 

fogant, megmaradó, értéket hordozó 
barátság az egyetlen olyan, a világ számára 
is szembeszökő kincs, ami hiánycikk. 
Valami, amiért érdemes elzarándokolni. 
 

Az örömhír továbbadásának a két formája 
egymástól szét nem választható és szembe nem 
állítható. 
 Az első, az „elmenvén” sem megy tartósan és 
eredményesen az utóbbi, a „hegyre épült város” 
megtapasztalása nélkül. Enélkül a tapasztalat nélkül 
elfogy az erő és a kedv a halászáshoz. Sőt, magunkat 
megőrizni is mind nehezebb, ha nincs hol feltöltődni, 
biztonságra lelni. Az erőlködő, verejtékszagú 
utánamenésből, a gyere velem én sem megyek sehová 
programtalanságból nem kér persze a világ sem. 
Hozzánk zarándokolni pedig bizonyára nem fognak. 
 Tervezzünk jövőt és életet a magunk és 
gyermekeink számára. Nem iskolát és nem 
szerzetesrendet. Jövőt és életet. Rengeteg minden már 
csírájában, virágban, rügyben megvan. Vagy legalábbis 
megszólalt utána a vágy. 
 A KVT-n egy testvér lenyomta a magnót és azt 
kérdezte: mi tartja össze a Bokrot? – Hát ezek a 
kezdettől   meglévő, nózitörlésnek nevezett hajszálerek. 
Az olykor névtelen egymást segítések, a melléállások. 
A nagyobb találkozókon az öröm azon, hogy egymást 
láthatjuk, szót válthatunk. A nagyközösségi találkozók 
nem demonstrációk, hanem az együttlét örömének a 
megtapasztalását lehetővé tevő alkalmak. 
 Szabatosan el kellene választani a mozgalmi 
tevékenységet és az életjelenségeket. A nagycsaládban 
élők évente egy-két, olykor több találkozót is tartanak. 
Nagyszülők, szülők, gyerekek, unokák. Miért? Csak! 
Mert jó együtt lenni. 
 
4. Nézzünk a fiatalok felé. Úgy tűnt, hogy a KVT-
n, a KD-n is a Bokor belső ünneplési programjain belül 
a fiatalok gondjai kaptak elsőbbséget.  
Egy ma 30 esztendős fiatalságot száz fős 
nagyságrendben vesztettünk el, mégha csak a Bokor, de 
gyakran az Isten számára is. Ezt a hibát jó lenne még 
egyszer el nem követni. 
 A fiatalság felé fordulás nem követelmények 
megfogalmazását jelenti. Ellenkezőleg. A fiatalság 
talpra állt. Él és van. Igaz, egy generáció hiányzik, de 
az előtte levők olykor a mi kétbalkezességünk ellenére 
is csinál egy csomó dolgot. Közösséget vezet 
óvodáskortól, táborokat szervez, BÉK-eket (Bokor 
Építő Közösség) szervez és azokban részt vesz, stb. 
Mellesleg tanul, dolgozik, párkapcsolatokat épít, 
házasodik, lakásgondokkal küzd, kisbabák születnek. 
 A mi generációnk teljesen újszülöttként kezdett 
valamibe. Nem volt kihez forduljunk tanácsért, 
segítségért. A magunk és az elsőkét született 
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gyermekeink kárán némi tapasztalatra tettünk szert. Fel 
kellene kínálni ezeket a tapasztalatokat, akár negatív 
tapasztalatokat okulásul. Meg kellene tudnunk, hogy 
mire van igényük, miben segíthetünk. 
- Párválasztásról előadások – megbeszéléssel. 
- Fiatal házasok életviteléről előadások – 
megbeszéléssel. 
- Táborvezetői tanfolyam. 
- Csoportvezetői tanfolyamok – pszichológia; 
tananyag-program különféle korosztálynak.  
- Életviteli nehézségek (állás, lakás) megoldásaira 
ötletek, javaslatok, esetleg anyagi támogatás 
- Hangsúlyok és hangsúlyeltolódások a családban. 
 Mi öregek ne álljunk és fanyalogjunk. Ne is 
akarjunk szükségtelenül belepofázni abba, amit 
csinálnak. Kérdezzük meg, hogy mit igényelnek tőlünk 
és hogy mit tudnak felkínálni a Bokornak. 
 
5. Személyesség. Egy esztendeje, vagy inkább 
kettő Gromon Bandi azt mondta, hogy a Bokor 
megújulásához arra lenne szükség, hogy mint 
kezdetben a csatárkai időkben a Bokor vezetői 
személyesen szólítsák meg a többieket, különösen a 
periférián lévőket. 

A múlt évben ezt tette Gyuri is több ízben is. Én 
is elhatároztam, hogy KV titkárságom esztendejét erre 
használom, de akkor nem volt erőm rá. Amit én nem 
tudtam megtenni, megtették a testvérek. Eljöttek a 
betegágyamhoz segíteni s közben hihetetlenül jó 
beszélgetések alakultak ki. A beszélgetések, ha a 
betegségem, a közeli halálom adta is a kiindulópontot, 
a testvérek problémáiról szóltak. Sajnálom, hogy nem 
voltam abban a helyzetben, hogy név nélkül 
feljegyezhessem ezeket a problémákat, melyeknek 
megoldását nálam keresték. 

A Bokor, meggyőződéssel állíthatom, minél 
inkább személyes-baráti szálak szövete volt, van és 
lesz, annál inkább él és kivirul. Viszont annál inkább 
kövületté válik, elhal, minél inkább intézményesül. 

Ezen a személyes szálon nem lehet a médiába 
betörni, nem lehet látványos pasztorális show-kat 
csinálni. De nem is kell, mert az élet nem a médiákban 
folyik s nem a show műsorok éltetik, táplálják a kis és 
nagy közösséget. 

 
6. Nemcsak az építi a közösséget és az Isten 
országát, aki közösséget hoz össze, közösséget tart 
egybe. Életünk minden percében, mindenünkkel építjük 
és szolgáljuk, avagy nem építjük és nem szolgáljuk 
Isten, azaz a Szeretet országát. 
Az önépítés, a magunk testi és lelki karban tartása, 
kibontakoztatás sem kivétel. A gyermeknevelés, a 
családi élet, a párkapcsolat, a munka sem kivétel. 
Ne legyünk kegyetlenek önmagunkhoz, mert akkor 
könnyen kegyetlenek leszünk másokhoz is. Ne féljünk 
örülni, örömet sugározni. Vegyük észre a bennünket 
körülvevő szépet és jót. Erre figyeljünk s ne a 

borzalmakra. Ne a negatívumokkal küszködjünk, 
inkább pozitív célok felé törekedjünk. Erősítsük 
önmagunkban, egymásban a reményt. Reménységet 
sugározzunk. Legyünk, ahogyan Németh Géza bácsi 
elnevezte a maga működési helyét: a Reménység 
szigete. 
 
7. Ehhez szenteskedés nélküli, mély 
Istenkapcsolatra, szeretet-élményre van szükségünk. 
Az álság nem ad erőt nekünk, s taszítja a kívülállót. 
 Szerdán, miközben az ereimet matatta a sebész, 
nekem meg a fejem le volt takarva, a műtősnővel 
pletykáltak egy kollégáról. A kolléga vagy kolléganő 
hívőltt s ez véleményük szerint az őrület jele. 
(Meglehet) Az egészségügyben kifejezetten veszélyes 
(Megengedem). Egyébként, mondták, csak nézzük meg 
azt a sok álszent arcot, közismerten csak az ünnepi 
alkalomra felöltött hitet a katolikus templomokban a 
nagy eseményeken. Ellentétben például a zsidó 
templommal, ami sokkal kevésbé szentély, mint 
családi-baráti, s főleg üzleti találkahely. Nyíltan, 
bevallottan. 
 Az arcom le volt takarva, beszélni persze 
tudtam, de nem szóltam, csak mosolyogtam. 
 Hollós doktor, aki egyébként hihetetlenül 
humánus, rendes, ám ateista, egyszer csak megszólít: - 
Maga csak ne mosolyogjon! Mire én: - Honnan tudja, 
hogy mosolygok? Egyébként teljesen egyetértek abban, 
amit az általában hitnek nevezett valamiről mondott. 
Csakhogy szerintem nem ez a hit. A hit életünket 
meghatározó-átjáró találkozás a Szeretettel. Ez pedig 
tetteket jelent. Például a mi eretneknek számító 
közösségünk indiai gyerekek iskoláztatását támogatja 
évi 8-10 millió forinttal. – És hányan vannak? – Kb. 
ezren. – Ez már valami! Így az orvos. 
 Szóval miféle lelkiéletre van szükségünk? 
Kinek, mire. Én a misztika felől a Bokorban szokásos 
lelki élet intellektuális vizei felé eveztem. Elmélkedés: 
értem, akarom; lelkivezetés, idő-pénz-szeretet 
elszámolás. 
 Elfelejtkeztem a csendről, a hosszú-mély 
csendről, amelyben nem én beszélek lukat az Isten 
hasába, hanem addig maradok csendben, amíg Istent 
meghallhatom. Jó sokára, talán Anna hozzámkerülése 
idején kezdtem érezni égető hiányát ennek a 
találkozásnak a csendben, s visszatérni hozzá. 
 A csendben az ember megtalálja a maga útját. 
Függetlenné válik emberi elvárásoktól, személyfüggő 
rajongásoktól. Rá tudja bízni magát, - mert 
megtapasztalja, hogy van Gondviselés – a 
Gondviselésre. Rengeteg gond, félelem eltűnik, helyét 
a hála foglalja el. Hála mindenért, ami volt, van és lesz. 
 Másként lehet nézni életet és halált, mert az el 
nem múló szeretet ölén tekinthetünk mindenre. 

 
(Balatonvilágos, 2005. 09. 23.) 

 


