
vedünk. Meri Keresatelő 8ze,nt Jánossal kapcsolatban mondja az
Úr - pedig őt az asszonyok szülöttei közüt,t a legnagyobbnak mon
dotta -: "de 8Jki kisebb 'a mennf'c:k országában, nagyobb nálánál
(t. i. Keresztelő Jánosnál)." (Mt. 11, 11.)

De e krisstusí kíieientéstöl függetlenül is rájöhetünk erre,
ha meggondoljuk, hogya prófétáknál ta prófétai sors egybeolvad
az egyéni sorssal. Igy bennük az egyénnek a küzdelrneit és vívó
dásait is láthatjuk.

Hasonló meggyőződésre juthatunk, ha a Zsoltáe-ok könyvére
nézünk. Ezt a könyvelt Isten imakönyvül adta az emberek kezébe.
Ö fogalmazta, hogy az általa jóvithagyott médokon emeljük lel
künket Hozzá, A zsoltárokban pedig nemcsak az ujjongó és há
lálkodó érzések törnek föl, de - és ki tudná ezt röviden összefog
lalni ~ - a küszködő, gyötrődő, panasekodó, meg- nem értett, Is
tentől meg nem hallgatott, Istentől elhagyott ember keservei is
helyet kapnak. Isten nem hag'yattaki e'ze,ket a írnákat sem, és nem
enyhitette a benne foglalt szemrehánvúsokat, csalódásokat és meg
rendüléseket, ső.t inkább jogot adott nekünk is, hogy ezeket el
mondjuk azon véresen és darabosan, ahogv kifakadt az, őszövet

Bégi imádkozók hányatott lelkéből. .J€!lezlli akarta ezzel azt, hogy
ezek is beletartoznak az üdvösség rendjébe, és hogy akik az üd
vösség útján akarnak járni, azoknak találkozniok kell ezekkel a
lelki mélypontokaf jelentő érzésekkel. Nem azért, hogy bennere
kedjenek. hanem hogy átvágva magukat ezeken a sokszor- sokáig
tartó lelki ködökön és sötéiJségeken, hűek maradtianak", és tökéle
tesen bízzanak a nekik felajánlotit kegyelemben." (L Pét, 1, 13.)"

HÁNYSZOR "INTETTÉL!

0, hányszor intettél Uram, hiába
- már elveszett sok dráua pillanat;
te lálod jól, csupán seándék: maradt
a vágy, hogy le légy napjaim hazája.

Esendő fiad most töprengve várja
kéteiunél erősebb irgalmrulat;
nálad maradt - bár hitte: elszaladt
- gazdátlan futott el tőled a lába.

nogyan ezereihet téged, aki resten
könnyű álmokha fojt,ja vágyait,
mert önmaga súlyától vissza.retten?

Alázz meg, Uram, nem i.'i kérek én már
édes szát, vigaszt, hisz örök remény vár
arra, ki sziuéh.ez hűséges itt.

Szomráky Sándor

'!' Belon Gellért tanulmányának második részét novemberi számunkban közötjük,
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