
A KIS ÚT A JOL VÉGZETT MUNKA KEGYELMÉÉRT

Ilyenkor, amikor a nyárvégi napot
egyszeriben elnyelik a tajtékosan roha
nó őszi felhők, s a hegyekbőllezúdúl a
hideg szél, sárguló faleveleket, lombokat
görgetve maga előtt, az egész termé
szet elszomorodik, Uram. S az ember,
aki korábban vidáman nézett a metsző

enkék égre, most fázósan burkolódzik
kabátjába, és magára csukja lelkének:
kapuját is.

Az emberi kapcsolatok meglazulnak,
7JHmkatársi közösségek hűvösebbé vál
nak, s mindenki úgy érzi, hogy ónosan
fáradt. Legszívesebben egész nap ott
ülnénk az ablak mellett, és a termé
szet haldoklását figyelnénk.

Nem vesszük észre, Uram, hogy az
élet maga megy tovább, mert a dolgok
rendje, hogy a megújulást pusztulás kö
vesse, s a pusztulást ismét megújulás.
Csak az ember áll változatlanul a vál
tozó természet középpontjában, s sze
mét céljaira szegezve munkájával igyek
szik meglelni a dolgok megoldását.

Megvallom Neked, Uram, egészen
őszintén, sokszor értelmetlennek érzern
a munkámat. Nem vagyok megelégedve
a szerepemrnel, többre, nagyobbra vá
gyam, nem elégít ki, hogy csak csavar
lehetek a hatalmas gépezetben. Irigy
kedve, sandán figyelem azokat, akiket'
fölém rendeltél, s arra gondolok, mi
lyen jól végezném az ő munkájukat. S
kő,zben megfeledkezem a ma.gaméról.
Gőgösen elsiklom az apostol s,zavai fö
lött, alcí így szol hozzánk: "Minden al
kalommal megmutattam nektek, hogyan
kell dolgozni, és ezzel a gyöngéket se
gíteni. Jézus szavaira emlékezve, akí
azt mondta: Nagyobb boldogság adni,
mint kapni."

Uram, lassacskán elfelejtek adni. Csak
kapni szeretek. s nem veszem észre,
hogy olyan leszek, mint a kiszáradó fa,
mely már csak kopasz koronáját in
gatia a szélben.

Most ébredek rá, Uram, hogya l1J.Un
ka értelméről is kezdek megfeledkezni.

Már nem azért dolgozom, hogy máso
kat segítsek, hanem hogy magam ér
vényesüljek. "Mások" már talán nem
is léteznek számomra, csak szavakban.
A tettek magamért beszélnek. És talán
ezért is látom az őszt ilyen sötétnek,
ezért érzem a szelet olyan hidegnek, s
bizonyára ezért vélem munkámat öröm
telennek és haszontalannak.

Taníts meg, kérlek, Uram, a jól rég
zett munka felhőtlen örömére! Hogy
úgy tudjak örülni a másokért való
munkának, mint az az öreg csősz, aki
időnként végighalad a téren, gyönyör
ködve figyeli az őszi vírágok pompáját,
s boldogan hallgatja a hancúrozó gyere
kek lármáját. Kevesen tudják, hogy
amikor a tér már kihalt, s csak a lám
pák fénye szitál a sötétben, ő akkor is
ott van, és rendezkedik; de ott lelik
megint a felkelő nap első sugarai is.
Tőle kaptam a leckét, Uram, és akko»
pirultam szégyenemben. Megkérdeztem,
miért dolgozik annyit. Rámnézett - az
ilyen öreg embereknek végtelen tiszta
kékség csillog a szemiikben, mintha a
tenger, vagy az ég kékje tii,1cTöződnék

benne -, aztán csodálkozva ezt válaszol
ta: "Hogy a gyerekek örüljenek!"

Add meg, Uram, hogy munkám gyü
mölcsének mások is örüljenek, és ne
csak én leljem benne gyönyörűségem!

Add meg, hogy másokra gondoljak min
dig először, s csak utána saját magam-
ra. "-

Két testvér ment az iiton, s a kiseb
bik - vagy másfél éves lehetett, foly
vást botladozott a kövek között. "No,
gyere - mondta a nagyobbik, aki már
»komoly felnőtt« volt, vagy három és,
fél esztendős -, majd én segítek!" Ugy
mentek tovább, hogy fogták egymás
kezét. És mindketten nevettek.

Uram, kérlek segíts meg, hogy én is
tudjak kézen fogva vezetni másokat, és
taníts meg tiszta szívből dolgozni 
másokért, hogy megísmerjem a tiszta
öröm forrását.

(-)

Az ima csak akkor irányul Isten felé, ha feltétel nélküli. Feltétel nélkül imád
kozni annyi, mint Krisztus nevében kérni. Ez az az ima, amelyet sose utasítanak
vissza.
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