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Szavakkal, mondatokkal el tudjuk fedni, ami a szívünk, lelkünk mélyén van. Tudunk úgy fogalmazni, hogy ne 
fejezze ki azt, amit valójában a lelkünk mélye rejt. „A beszéd csak félreértések forrása” – mondja a kis 
herceg. Arcunkkal, mimikánkkal, testbeszédünkkel már kevésbé tudjuk palástolni a lélek mélyén lakozó 
érzelmeket. Nem így vagyunk a könnyekkel. A könnyek a lényünk legmélyéről, a szív mélységéből törnek 
elő. Így lényünk legmélye nyilvánul meg bennük, őszintén. 

Miért sírt Mária Magdolna? 

Őszintén fájlalta, hogy nem találja Jézust. A lelke legmélyéről tört fel Jézus hiánya. Őszintén tudom-e 
hiányolni Jézust, ha életem nincs rajta az ő síkján. Az ő szellemisége, a lelki azonosság köztem és Jézus 
között, ha nincs meg, akkor hiányolom-e? Úgy, mint Mária Magdolna, hogy szinte sírni tudnék érte. 
Őszintén, szívből. 

Mária Magdolna meghallotta a hangot. Nem ismerte még fel Jézust, de a hangját meghallotta. Meghallani 
Jézus hangját, nagy feladat világunkban. Úgy tudom meghallani, ha ott van az igény, a vágy a szívem 
mélyén. Az igény, a vágy bekapcsolja a szellemet, hogy keressen, kutakodjon az után, aki után ott él a vágy 
a szívemben. 

Mária Magdolna akkor ismerte fel Jézust, amikor Jézus néven szólította őt. Egyedi, egyszeri és megismétel-
hetetlen vagyok ebben a földi életben. Nevem van Isten előtt. Ez a név, az azzal járó tulajdonságok, lelkület, 
ideg- és lélek zizzenések, csak az én nevem alatt futnak. Rá kell találnom erre a névre. Fejleszteni, tökéle-
tesíteni kell a földi életem folyamán. Minél inkább hasonló lesz Jézushoz, a nevem alatt futó életvonulat, 
annál inkább ráismerek Jézusra. 

Vidd el a hírt testvéreimnek! Nagy és örök feladat. Ezen áll vagy bukik az Isten Országa. Viszem-e Jézus jó 
Hírét, vagy magamnál tartom? Bezárom aranykalitkába. Ha ott a hiány érzete Jézust illetően, ha ott a vágy 
Jézus után, ha ott van a ráismerés Jézusra, akkor lehetetlen, hogy megálljak Isten Országa örömhírével. 
Akkor száguldok, rohanok vele, szélvésznyi sebességgel, hogy minél többekben felkeltsem a hiányt, a 
vágyat, a ráismerést Jézusra, és arra az Országra, amelyet egymás közt kell megvalósítani. 
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