
Tanít a patak
2006 nyarán egy hetet töltöttünk a Börzsönyben. Minden nap egyéni imádságot is végeztünk. Én egy patak mellett töl-

töttem el naponta közel egy órát. Érdekes felismerésekre jutottam. Az élet törvényei mindenhol és minden szinten egyfor-
mák. Mit tanultam a pataktól? Íme.

1. A patak öntisztuló
Minél messzebbre jut, annál inkább megtisztul. Elhagyja,

lerakja a szennyezõdéseit.
A mi emberi életünk ugyanilyen. Ahogy múlnak az évek,

úgy kell tisztulni, egyszerûsödni. Aki messzire jut, az meg-
tisztul. Messzire kell jutni szellemben-lélekben, nemcsak
életkorban. A Mindenható úgy alkotott meg bennünket, hogy
megtisztulhatunk. Aki erre képtelen, abban magában van a
hiba.

2. A pataknak meghatározott útja van
Nem összevissza folyik, szeszélyeinek megfelelõen, ha-

nem a mederben. Partok közé szorítottan. A part nagy részét
õ építi saját magának.

Életünk lényeges része, hogy ne összevissza életet éljünk,
hanem célirányosat. Ösztöneink parttalanok, szeszélyeink
ugyanígy. Partok közé szorítva lényegeset változik életünk.
A part gátol, de megóv a szétfolyástól. A part az irány lénye-
ges része.

3. A patak éltet és életet ad
Élõhelye sok állatnak. Élteti vizével a szomjas állatokat,

embereket. Élteti a vízinövényeket, a partján lévõ fákat.
Nincs magasztosabb célja életünknek, mint éltetni és életet

adni. A szeretet tesz élõvé. Ez éltet minket is, környezetünket
is. A szeretet az életadás alapja. Akibõl tudnak meríteni em-
bertársai, aki segít élni, az valóságos életet él. Élni és életet
adni csak az élõ tud.

4. A pataknak ereje van
Lágy, de mégis kivájja a követ, a partot, a sziklát. Évszá-

zadok alatt kanyonokat épít, formálja a tájat, amerre elhalad.
Emberi életünk célja is: formálni az életet, önmagunkat,

környezetünket. Akinek ereje van, az képes erre. A kitartó
szelíd erõ jóval több, mint a gyors, nyers erõ. Embert, szelle-
met, lelket formáló ereje az igaz, a szeretetre épülõ életnek
van.

5. A patak energiát ad
Képes turbinákat hajtani, elektromos áramot termelni. Ré-

gen gépeket hajtott, malmokat, fûrésztelepeket üzemeltetett.
Életünk fontos része az energikusság. Az erõtlen, gyenge

embert elsodorja a legkisebb erõ is. Mi „felülrõl” kapjuk az
erõnket. Ezt tudjuk megsokszorozni, továbbadni. A szere-
tet-energiával telített ember a legnagyobb segítõje korának,
környezetének.

6. A patak táplálékot teremt, ad
Száraz földeket öntöz és tesz termõvé. Biztosítja az élel-

met, a termést.
Életünk feladata: táplálni a ránk bizottakat. Amit adunk, az

legyen szellemileg igényes, lelkesítõ, távlatokat adó, hogy
mások is épüljenek általa. Aki nem tudja táplálni övéit (szel-
lemi-lelki értelemben), az maga is visszafejlõdik, elsorvad.

7. A patak szórakozást, felüdülést biztosít
Fürdünk benne. Tavakká gyûjtve lehet benne horgászni,

vízi sportokat gyakorolni. A nagy melegben hûsít, felfrissít.
Aki másokat felüdít, maga is felüdül. Jó azzal együtt lenni,

akiben van szellem, energia, derû. Aki magával sodor. Aki úgy
szórakoztat, hogy közben nem idétlen, olcsón poénkodó, nem
gúnyolódó. Akinek mosolyától, csendjétõl, lényétõl elbûvölõ-
dünk, akinek isszuk a szavait.

8. A patak táplálja a tavakat és a tengert
Biztosítja, hogy a tengerek, tavak ki ne száradjanak. Bizto-

sítja, hogy a Föld egyensúlya megmaradjon.
Most a mi feladatunk biztosítani a Föld egyensúlyát. A mi

feladatunk, hogy ne kiszáradt, elszáradt életû emberek le-
gyünk. Élõ vizet adni a világnak, amit felülrõl kapunk, ma-
gasztos feladat. A Lelket birtoklók lesznek azok, akik egyen-
súlyban tartják a Földet.

9. A patak közelsége lelki békét ad
Csobogása zaj, de mégsem idegesítõ, hanem nyugtató.

Hangja, csobogása megszünteti a feszültséget, új energiát ad,
és harmóniát. Tavaly a dübörgõ, zúgó, megáradt patak mel-
lett ültem, mégsem volt idegesítõ.

Boldog az, akinek lényébõl béke sugárzik. Aki képes meg-
nyugtatni a kedélyeket, aki le tudja csillapítani a dühöngõket.
Nem azért születtünk, nem azért élünk, hogy idegesítsük egy-
mást. Életünk célja a harmónia, a megbékélés, a konflik-
tusmegoldás. Aki így él, annak közelségét majd keresik em-
bertársai.

10. A patak mélybõl jövõ, igazi kincs
A földalatti víztározók túlnyomását azzal csökkenti, hogy

a felszínre bugyog, tör. A legértékesebb elem a víz, mert nél-
küle nem lenne élet a Földön.

Ami az ember szívébõl, annak mélyérõl jön, az nagy kincs.
Amitõl túlcsordul a szív, arról beszél a száj. Embertársaink
szívéhez azok a gondolatok érnek el igazán, amelyek a szív-
ben születnek. Ezek a gondolatok éltetnek, mert lényünk leg-
mélyérõl jönnek.

11. A patak
a hegyek elmaradhatatlan tartozéka

Medrében levezeti az esõlét, az olvadó hólét. Általa a táj
szépsége, értéke nagyban növekszik. Vízesésszerû zuhanásai
a Föld legigézõbb alkotásai közé tartoznak.

Mindnyájunknak úgy kellene élnünk, hogy azzal értéke-
sebb legyen a Föld. Bolygónk szépségét és értékét az ember
adja, aki életével megigézi még a Teremtõt is, ha túlcsordul
szívében a szeretet.

12. A patak kis forrásokból gyûlik össze
A patak nem egyszerre keletkezik, hanem kicsi források

összességeként. Ahogy folyik lefelé, úgy lesz egyre nagyobb,
egyre erõsebb.

A mi emberi életünk önmagában kevés. Egymással össze-
fogva, közösségben lehet nagyot alkotni. Minél többeket köt
össze az önzetlen szeretet, barátság, annál nagyobb lesz az
egység. Minél nagyobb az egység, annál erõsebb a szövetség.

13. A patak vize soha nem lesz posványos,
mert állandó mozgásban van

Végig élõvíz marad, és ezt a mozgás biztosítja. Soha nem
áll meg, mindig aktív. A mozgás tartja életben.

Aki nem mozog, az eltunyul. Aki nem tanul, az elbutul.
Akit nem mozgat cél, az ellustul. A mi életünk eleme is a
mozgás. Legyen mozgásban a szellemünk, legyen aktív a lel-
künk. Akinek elvei a cselekvésben mutatkoznak meg, az so-
ha nem lesz állóvíz. A posványos víz használhatatlan. Az el-
tunyult életre nem lehet építeni. Aki mozgásban van a Lélek
által, annak bõséges élete lesz.
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