
A KIS ÚT

Az álmá ltó l ébresztett ember mindig
indulatosan eszmél, a mély álomból éb
resztett még indulatosabban. Ez az in
dulat érződik Jézus kérdéséti. pedig
nem is mindjárt ébredése után kér
dezte, hogy "hol van 'a ti hitetek?", ha
nem a tenger lecsendesítése után. Ju
lius Caesar húszig számolt, ha valami
[etzaklatta, hogy felajzottságán erőt ve
gyen. A tenger lecsendesítése nyilván
több időbe került, mégis bennerezeg Jé
zus kérdésében a szemrehányás és vala
mi rendreutasítás-féle.

Annál kevésbé értjük Jézus indulat"át,
minél inkább beleéljük magunkat a pil
lanat feszültségeibe. A tanítványok
olyan tisztelettel és szolgálatkészséggel
vették kör4l Jézust, hogy nyugalma biz
tosítására még "egy vánkosról" (Mk ~,

38) is gondoslcodta"k,. Csónakokban ne'm
szo1.-t.a.k párnákat vinni. Talán látták ('
beszálZáskor fára,dtságát. Talán Jézus
panaszkodott is nekik, és ezért kerttet
tek párnát. Mindenesetre a párna el
árulja a tanítványok törekvését, hogy
Jézusnak minél nagyobb nyugalmat biz
tosítsanak.

Hozzá kell még gondolnunk azt is,
hogy halász emberekről van szo, akik
nem először ültek csónakban, és nem
először mentek keresztül a háborgó ten
geren. Nem kis megrendülés kellett hoz
zá, hogy nemcsak a Jézus iránt érzett
tiszteletet s gondoskodást, de halász
életük etizettséaét is áttörje a vihar iz
galma és az elmerülés [éielme. Jézus
maga is tekintettel volt a feszült hely
zetre és tanítványai félelmének jogos
ságára. Hiszen először a tengert csen
desíti le, csak utána tesz szemrehányást
nekik a fenti kérdéssel.

Ez mutatja, hogy Jézus n,em az álmá
ból erőszakosan fölébresztett ember in
du/aVából beszél, hanem mélyebb réte
gekből szakadt fel panasza. A szeretet;
a meghittség, a rJizalom világából, mely
számít rá, el is várja bizalmasaitól, hogy •
hagyják élni a maga szuverén életét.
Hogy nemcsak kis ügyekkel ne zavar
ják, de olyan helyzetben is aludní
hagyják az alvó Istent, mely megre,ndít
minden edzettséget és elsöpör minden
tisztelő hódolatot.

Isten az imádkozó és a kérő ember
szájába adta az ínsége k; örvényei fölött
riadozók zsoltárát:

"F:bredj Uram, miért szunnyadni néked?
ébredj, el ne vesd mindörökre néped!
Orcád előlünk miért rejted el?"

(43. zs.)

HOL VAN A TI HITETEK?

Jézus nem győzi biztatni híveit: "Kér
jetek. . . keressetek , .. zörgessetek" .I"
(Lk 11, 9) Alkalmatlankodjál úgy az
Isten ajtaján, mint éjszaka a váratlan
vendég (Lk 11, 8), vagy az igazságtalan
bírót is igazságtételre kényszerítő öz
vegyasszony (Lk 18, 5) - ez Jézus bá
torítása felénk. Tudja, hogy a világ
erőinek kiszolgáltatott ember végső so
ron az Istentől várja és j'eméli felül
emelkedését. Az Isten által, aki ura
mindennek. "Akiért és aki által a min
denség lett" (Zsid '2,' 10). F:s nemcsak
a mindenség, de a minde,nségben én
magam is, emberi erőimmel, tudásom
mal, törekvéseimmel, adottságaimmal, de
mégis csak kiszolgáltatva történelmi és
társadalmi erőknek, fizikai és pszichi
kai adottságoknCLk, a magam és mások
tudásának és tudatlanságának, papok,
orvosok, tudósok és iparosok helytállá
sánakvagy tévedéseinek.

Valóban "az élet tengerének" hullá
main haladó bárkában kell éreznünk
magunkat, melyne,k mélyén ott alszi1~

az Isten. Biztatott, hogya baj esetén
költögessük föl, kiáltsunk. hozzá, kopog
tassunk szivének ajtaján, Jogunk 'van
minderre, hisz emberek vagyunk. De 
és ezt olvassuk ki a fenti jelenetből 
vannak, akU~től azt várja az Úr, hogy
·ne éljenek ezzel az istenadta jogv/,;kal;
ne fogadjanak szót az isteni biztatásnak,
hagyják aludni életük és lelkük mélyén
azt a Krisztust, akit úgy szeretnek és
úgy szolgálnak, hogy még párnáról is
gondoskodnak a csónakban. F:s. még
olyan válságos körülmények között is
tiszteljék az álomhoz hasonló vissza
vonulásban és elrejtőzésben lévő Istent,
mely minden emberi elképzelést túl
halad. .

A misztikusok szeretik idézni az Éne
kek énekéből a jegyes szavát: "Fel ne
költsétek, fel ne riasszátokkedvesemet,
míg csak maga nem akarja" (F:,n 2, 7)
így szól a szerető lélek az ő Istenéhez,
Meghagyni Istent az ő szabadságában,
hisz neki is kijár a szellemiség alkotó
eleme: a szabadság. F:s elfogadni, illető

leg pontosan azt akarni, amit ő akar.
Hiszen annyim megkomponálja életün
ket, hogy - Jézus szava szerint 
szempillánk is fontos ffeki és hajunk
szálát is megszámlálja (Lk 12, 6), egy
egyelsuttogott szót sem hagy figyelem
nélkül (Lk 12, 3). Miután minden erőn

ket megfesziteftük, mégsem tudunk vál
toztatni életünkben valamin, amin sze
retnénk, hogy jó volna változtatni: el
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