
Minden hazatérésnek, még a végsőnek is, csak a kezdete, az első lé-
pés megtétele nehéz, s ez is csak akkor következik be, amikor a lélek 
állapota megérett az indulásra. Amikor minden kötelék, amely a bűnös 
múlthoz, a könnyelmű tékozláshoz, legjobbik énünk, istenfiúságunk fel-
adásához vezetett, végleg elszakad, és belső paranccsá válik a hazatérés 
elhatározása egy jobb, tisztább élet hajnalhasadása. A hazatérés vallásos 
élménnyé akkor válik, amikor árbochoz kötött Odisszeuszként szabadulni 
próbálunk, és végleg megszabadulunk bűneink kötelékiből, mert vár, 
szólít egy felsőbbrendű viiág jézusi szava, s indulni kell más úton az 
atyai ház felé. 

A tékozló fiú ideje is elérkezett. Útra kelt. Lábait felsebezte a gö-
röngy, szívét a tövis, útját állta a bogáncs, rémítette az éjszaka csendje, 
a viharok, mert a visszatérés útja mindig nehezebb, mint a távozásé. 
De ő ment szakadatlanul tovább apát, otthont, bocsánatot nyerni. „Apja 
már messziről meglátta őt, megszánta, eléje futott, nyakába borult és 
megcsókolta," mert minden atya, az örökkévaló is, elébe jön megtérő 
gyermekeinek és átöleli, segít, hogy egészen közel kerüljünk hozzá s az 
ő országa legyen otthonunk. 

Még jóformán haza sem érkezett és a nagyobbik fiú, vele szembeni 
méltatlan eljárásnak látta az apa kitáruló szeretetét. Ügy érezte, hogy ő, 
aki annyiszor várta, nem kapta meg kitartó hűségének jutalmát. 
Hányszor zúgolódunk mi is, hogy háttérbe szorulunk s nem kapjuk'meg 
kitartásunkért a megfelelő jutalmat. Az apa így szólt: „Te mindig velem 
vagy és mindenem a tiéd." „A te testvéred elveszett és megtaláltatott." 
Mintha Jézus szeretetet árasztó szavait mondta volna: „Nem az egész-
ségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek." (Lk 5, 31). 

Ezelőtt 5 esztendővel a leningrádi Ermitázs-múzeumban lenyűgözöt-
ten álltam meg Rembrandtnak „A tékozló fiú" című festménye előtt. A 
vágyak vándorát ábrázolja, amint megtérve úttalan útjairól, végtelen csa-
tangolásaiból, bűnbánóan, reszkető szívvel, de ugyanakkor lelkének fel-
ujjongó diadalával odaborul atyja elé, hogy elnyerje bocsánatát. A haza-
térés mozdulata, mindenki számára öröm, mert a szeretethez való érke-
zésnél nagyobb örömet nem lehet elképzelni. 

A bennünk dúló viharok, tévelygéseink, kétségeink, könnyelmű té-
kozlásaink után jólesik hazatérnünk, Istenhez menekülnünk, a szeretet 
forrásához. Mert bármilyen messziről érkezünk is, Isten szeretetével be-
fogad, megvigasztal és megáld, mint hazatért gyermekeit. Ámen. 

SÍMÉN DOMOKOS 

KINEK A FIAI VAGYTOK? 
Mt 5, 9 

A Hegyibeszéd felolvasott szavai nem annyira emberségünkre, mint 
inkább minősítésünkre nehezednek hangsúlyukkal. Születésünkkel Isten 
az emberiség nagy családjába hívott el, hogy neki gyermekei, egymás-
nak testvérei legyünk. A földi lét ajándékaival táplált, szélesen terített, 
gazdag asztala mellett. Addig növekednek bennünk az esztendők, míg 
lassan megfogyatkozik bennünk a földi lét. Isten azonban önzetlen gond-
viselésével nemcsak életünkön át szeret végig, hanem azon túl is. 
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Hitünk szerint mi mind Isten gyermekei vagyunk, mert embernek 
születtünk. Egyesek szerint éppen ez a sokszori boldogtalanságunk for-
rása, mert amivel megáldott Isten: értelmi, érzelmi és akarati világunk, 
ez szorít két vállra. Bár születtem volna fának, csillagnak, vagy sziklá-
nak — mondják sokan, mert akkor boldog lehetnék. Mint embernek szü-
letett Isten-gyermekekben a boldogság naponta hajótörést szenved ben-
nünk, mert ném a boldogság van adva születésünktől, hanem annak a le-
hetőségé, hogy boldogságra, istenfiúságra igyekezzünk. 

Az Ószövetség csak Izrael népét, egy fészekalja embSTt tekintett 
Isten választott népének. Jáhvé fiainak. A kiválasztottság tudata éíes vo-
nalat húzott ember és ember közé, a népi és vallási öntudatukban bol-
doggá tette azokat, akik a „bűvös körön" belül érezték magukat. Jézus 
volt az, aki az istenfiúság ajtóját szélesre tárta az egyetemesség felé, és 
hirdette, hogy minden ember egyformán Isten fia lehet. Bőrünk színe, 
vallásunk, anyanyelvünk, nemzetiségünk mind elenyészik Irften anyasá-
gában. Ö ajándékozott meg az Isten-ember közvetlen viszony gyermeki 
tudatával. 

Jogos kérdés, ho^y a jók és a rosszak egyformán Isten gyermekei-e? 
A válasz határozott igen, de hangsúlyozni kívánom, hogy nem egyformán 
mondatnak annak. A felolvasott bibliai vers ezt a minősítést tisztázza. 
Énnek alapján nyilvánvaló, hogy azok, vagy csak azok mondatnak Isten 
fiainak, akiknek életéből, szavából, cselekedetéből minden szépítés nélkül 
meglátszik: úgy élnek, ahogy Isten megkívánja. Ügy cselekednek, hogy 
nyilvánvalóvá váljék, hogy ők kinek a fiai. 

Életünket láthatatlan sorompók vallatják. Egy ilyen láthatatlan so-
rompó az az állandó kérdés, amit az élet tesz fel: kinek a fiai vagytok? 
A feleletet nem biológiai értelemben kell felfognunk, mert cselekedetünk 
minősít emberségünkről. A kérdésre válaszolnunk kell, mert a hallgatás 
bűn. Feleletünknek kettős kára vagy haszna lehet: a magunké és ember-
társainké, az egyetemes emberé. 

Kinek a fiai vagyunk? Bár ez a kérdés egyidős az emberrel, mégis 
mindig időszerű, mert a felelet mindannyiunkról vall. Mondják, hogy a 
nagy tatárjárás idején (1242) egy eltévedt tatár harcost fogtak el. Az 
európaitól elütő öltözködése, harci felszerelése és kinézése, valamint az 
őket megelőző hír miatt — miszerint az „ördög fiai" — megkérdezték tőle: 
Ki vagy? A tatár a hagyomány szerint így felelt: Batu kán fia, aki 
Dzsusi fia, aki Dzsingisz kán fia. Ha ismerni akarsz, nézz végig nyomun-
kon, Keleten kő kövön nem maradt utánunk. Apánk parancsára minden 
meghalt utánunk, csak mi élünk, Batu fiai. Megmutatták, hogy a halál, 
a rombolás fiai voltak. 

1634-ben a Kézdiszentléleken lakó Tarnóczi Sebestyén csodálatos 
szépségű leánya kosarat adott a Zabolán lakó, erőszakos természetű Mi-
kes Jánosnak. Mikes úgy érezte, hogy Tarnóczi Sára nélkül nem élhet, 
ezért rokonai és szolgái segítségével elrabolták a szülői házból a lányt. 
Az édesanya hiába könyörgött lányáért, Mikes semmi pénzért és könyör-
gésért nem volt hajlandó visszaadni őt. Az édesanya végső kétségbeesé-
sében I. Rákóczi György fejedelemhez ment panaszra. Mikes félvén a 
fejedelem haragjától és meggondolatlan tettének következményeitől, Va-
sile Lupu moldvai vajdához menekült. A hagyomány szerint a vajda első 
kérdése ez volt: Kinek a fiai vagytok? — A zabolai Mikes fiai, — felel-
ték. Ti az „erőszak fiai" vagytok, mondta a vajda. A múlt században a 

160; 



kolozsvári unitárius kollégium diákjait, a nagy polihisztorról, Brassai 
Sámuel fiainak mondták Erdélyszerte. 

Az elmondottak alapján tiszta beszéddé válik, miszerint eligazító 
fontosságú az ember életében, cselekedetében, munkásságában az, hogy 
kinek ismernek az emberek, ki fiának mondanak minket. Lehet, hogy 
első hallásra nem találjuk fontosnak sem a kérdést, sem a ráadandó fe-
leletet. De egyszerre figyelmeztetővé válik a kérdés, ha rádöbbenünk, ar-
ra, hogy a jövendő, a holnapi kenyér, az emberek nyugalma, a világ 
biztonsága, a lét megmaradása és az élet folytonossága is attól függ, 
hogy az ember, az egész emberiség milyen választ ad erre a kérdésre. 

Születésünk adottság, lehetőség arra, hogy felneveljük magunkban 
azt az egész embert, akit élete és cselekedete után Isten fiainak mond-
hatnak, aki az élet minden viszontagságában boldog tud lenni. 

Ennek a minőségi törekvésnek egyik, de nem egyetlen igénye ,,a 
békességre való igyekezet". A könyvekből, a háború-hurcolta emberek 
elbeszéléséből, a naponként ránk meredő háborús veszély réméből mind-
nyájan tudjuk, hogy milyen nagy öröm, megnyugvás, egyszóval boldogság 
a szilárd békesség. Nem a külön békét, az egyetemes béke rész megvaló-
sítását ér t jük ezen, hanem minden ember külső és belső békességét. Ezt 
az óhajtott egyetemes jót valljuk az élet egyik legnagyobb boldogságá-
nak, Aki ezt munkálja, az Isten akaratát szolgálja, nemre, fajra vagy 
felekez tre való tekintet nélkül, Az ilyen ember Isten fiának érezheti 
magát, az emberek is annak mondhatják, Isten pedig békességgel jutal-
mazza. 

Mit mondasz magadról, kinek a fia vagy? Gondolkozz a válaszon. 
Hallgatni nem lehet, mert élni kell! Választ vár tőled családod, falud, 
városod közössége, hittestvéreid csoportja, néped és országod és mind-
ezeken túl ez a föld, az emberiség közös otthona. Békességed által mé-
retei meg. Ha tudsz mosoly lenni a kesergők ajkán; ha tudsz békejobb 
lenni a gyűlölködők között, ha van szíved, nemcsak magadhoz, hanem 
másokhoz is; ha úgy tudsz cselekedni, ahogy Isten és az embertárs elvárja 
tőlünk; ha a magad békesség-lámpájából másoknak ís tudsz fényt adni, 
meglásd, kivirágzik benned a jézusi igazság: „Boldogok a békességre igye-
kezők: mert ők Isten fiainak mondatnak". Ámen. 

KEDEÍ MÓZES 

TÖKÉLETESSÉG FELÉ 
• ' Mt 5,48 

A nyelv ,,könnyben, fájdalomban, a szükségnek s a magasra törés-
nek hatalmas gondolatában született meg." Az idő ködébe tűnt ősünk 
arcát hányszor eltorzította a szenvedés, amíg sikerült kimondania az első 
értelmes szót. Évezredek teltek el, míg az első tagolatlan szótagból ki-
alakult a nyelv. Olyan a nyelv, mint az élet, törvény benne a fejlődés, 
és nyitott a végtelen felé. 

Elnézem kétéves lányomat, hányszor selypít, újrakezd egy-egy szót, 
mit végül sikerül helyesen kiejteni. Mi, felnőttek elfelejtjük, hogy ne-
künk is éppen ilyen nehéz volt megjárni a fejlődés útját. Azt szeretnénk, 
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