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Ha szép tavaszi napon egy magas hegycsúcsról nézünk bele a ter-
mészetbe, Istennek magával ragadó, pompás virágoskertjébe, valami ki-
magyarázhatatlan, felemelő érzés já r ja át egész lényünket. Érezzük, és 
csaknem látjuk, hogy milyen ütemben dobban a föld szíve s e dobbanás-
tói hogy pattan a rügy, siet a patak, feszül az életáram, nő és ú j u l meg 
minden. E mindent á tható szent akarás és igyekvés közepette önkény-
telenül dobban beléhk valami rej telmes erő hatására: ember, jöj j és 
lásd, érezd meg, hogy van valami szép és felemelő a te életedben! Jöjj, 
derül jön arcod és lelked, s tanuld meg, hogy az a láthatatlan szellem, 
mely téged alkotott, nemesebb és nagyobb, mint a legmerészebb, leg-
messzebbreszálló gondolatod! Jö j j és higgy az Ö jóságos szándékában, 
mert íme Ö veled van, átöleli, felvirágoztatja nemcsak egyéni életedet, 
de átöleli, felvirágoztatja környezetedet, keze nyomán gyönyörűséges vi-
lága bontakozik ki, hogy „szebb legyen a föld és boldogabb ra j t a az 
élet". 

Onnan, a hegycsúcsról mintha más lenne mindennek nemcsak a 
színe, de tartalma, lényege is. Miért? Hiszen nem történt semmi különös, 
csak Valaki lehelletével megérintet te az alvó természetet, parancsát 
zengte a világba s az — felébredve — színes álmokat mesél most ne-
künk. 

,,Valaki fehérbe, pirosba, sárgába öltöztette a fákat. / Valaki felci-
comázta a tüskebokrokat is, / hogy évenkint egyszer ők is szépek legye-
nek. / Valakinek gondja van, hogy zöldüljenek a vetések, / legyen csalán 
és gyöngyvirág, mézfű és bürök / s mindenek öltözzenek ünneplőbe. / 
/. . . / Valaki tavaszt, változást patakoztat a világra; / sziklákból, földből, 
állatokból ,/ hangokat, színeket, szirmokat, váitozást csihol ki Valaki." 

Szemünk és le lkünk mosolyogva, boldogan szemléli az álmokat me-
sélő nagy természetet s nem tud betelni színével, szépségével, illatával. 
Elfelej tünk mindent egy pillanatra, ami gondot okozva fárasztott, s csak 
állunk gyermeki csodálkozással, szótlanul, boldogan. Valaki így akarja, 
Valaki így szereti gyermekét, az embert . 

A tavasz érkezése minden esztendőben mintha kicserélne minket. 
Pedig ami történik, az törvényszerű és természetes. Rügy fakad, virágok 
feslenek, magasba nyilazott pacsirták dalolnak, élethimnusz zendül-csen-
dül bele a világba. De más lesz maga az ember is. Mondhatná valaki, 
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hogy ezt csak sajátos ráhatás nyomán érezzük így. S ha csak a küisö 
szemlélő pillanatnyi örömmámora késztet ujjongásra, nekünk is ez az 
érzésünk. A hivő ember tavaszban elsősorban Isten közvetlen haj tóere jé t 
tapasztalja meg. A zsoltáríró is, midőn a világteremtő és fenntartó Is ten-
nek himnuszt énekel, nagy és mély élményszerűséggel, vallásos tapasz-
talással ezt a gondolatot ragadja meg: „Kibocsátod a te lelkedet, meg-
újulnak, és újjáteszed a földnek színét." 

A történelem folyamán különböző módon határozták meg Is tent . 
Isten lényegének meghatározására vonatkozóan az Újszövetségben két 
helyen találkozunk (Jn4, 24 és 2Kor 3,17), mindkettő Jézus szava, még 
akkor is, ha egyiket Pál apostol mondja ki, s mindkettő Istent fé l reér t -
hetetlenül léleknek nevezi. Mi unitáriusok azt mondjuk, hogy Isten 
szellem, erő. Ha ezt a meghatározást visszahelyezzük Istennek a világgal 
való kapcsolatába, megért jük, hogy az isteni szellem igazi tevékenysége 
az élő világban megnyilvánuló hatásában áll. Ö az a láthatatlan való-
ság: „kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke óha j tva 
sejt, / Léted világít, mint az égő nap, / De szemünk bele nem tekinthet!" 
(Berzsényi D.) 

Az isteni szellem teszi a különböző lényeket élővé s adja az ember -
nek a lelki képességeket. Isten indítja az embert munkálkodásra s nagy 
tervek keresztülvitelére. Az ő szelleme világosítja meg az ember lelkét 
s teszi képessé arra, hogy személyes kapcsolatba léphessen Vele s aka-
ratát kész legyen teljesíteni. Isten szelleme ihlette és ihleti ma is a pró-
fétákat és apostolokat s ad nekik bölcs, értelmes szívet kijelentésének 
felfogására, és bátorságot annak hirdetésére. Isten szelleme erősíti a m a -
gasabbrendű életért mindent vállalni kész gyermekeit és indítja őket hi-
vatásuk betöltésére. 

Jézus hi t - és életfelfogásának alapja egy mély vallásos élmény, mely 
őt Istenhez, gondviselő Atyjához kapcsolta elszakíthatatlanul. Számára 
Isten élő valóság és igazság. Az egyetemes, fejlődő élet teremtője és 
gondviselője, kinek lényege a szeretet. Az ember, mint egyik teremtmé-
nye, a szellem által válik gyermekévé, képmásává, akivel munkatársi v i -
szonyban él szüntelen. 

Mi sem természetesebb, hogy mi is ezt a jézusi istenfogalmat va l l -
juk és hirdet jük, s ennek tükrében szemléljük a zsoltáríró szavait is. 
Isten kibocsátja az Ö lelkét, szellemét, szeretetét s új játeszi a föld színét, 
elárasztja velük egész életünket koroktól, tavasztól függetlenül is. A ki-
bocsátott isteni szellem és szeretet által így leszünk másokká, jobb, iga-
zabb gyerekeivé. 

Isten állandóan hat a teremtett világra s abban is elsősorban reánk, 
emberekre. Céltudatosan irányít bennünket s a tavaszban is elsősorban 
ez a tudatos irányítás nyilvánul meg. A tavaszban az újjászületés, a m e g -
tisztulás szükségességét muta t ja az Istentől származó diadalmas élet, 
mely nem a háta megetti télre, hanem a termést hozó jövőre néz. Fe l -
adatunk — a költő szavaival élve — „tavaszodni akarata szerint, hogy 
legyünk Isten boldog békessége!" 

Isten örök tervében és szándékában benne van életünk ismétlődő 
megújítása, lássuk, tapasztaljuk meg, hogy ő szeretettel ölel magához 
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ás oltalmaz, gondviselésével pedig vezet ú j tavaszok, virágzások, ígéretek 
felé, hogy az Istenországa számára életünk áldott gyümölcsöket t e rem-
hessen. Ámen. 

JAKAB DÉNES 

NYUGALOM ÉS BIZTONSÁG 

Zsolt 4,9 

Csöndes este van. Le te t tük gondjainkat. Készülünk elpihenni. Eköz-
ben érkezik hozzám a távoli vonatfüt ty. Erről jut eszembe, hogy ahonnan 
jött a hang, ott nem térnek még pihenőre az emberek. A mozdonyvezető 
a helyén van, s ébren figyel. A váltókezelő a megfelelő sínpárokat össze-
kapcsolja, az őrház előtt vigyázzban áll egy ember, a vasút i átkelőhelye-
ken a sorompók le vannak engedve, a vonat már megy is, a következő 
állomáson már várják ú j a b b éjszakai utasok. 

Képzeletem határa tágul. Látom az ország egész nyüzsgő vasúti há -
lózatát. Vonatok indulnak, vonatok érkeznek menetrendszerűen. Emberek 
indulnak útra , emberek érkeznek haza. Emberek integetnek a távozók 
felé, emberek ölelik át egymást az érkezés örömében. 

Eszembe jutnak az éjszakai műszakban dolgozó bányászok és a többi 
munkások, a határokon őrködő katonák, a kórházi ágyak mellett szolgá-
latban álló orvosok és nővérek, amint figyelik a nehéz betegek lélegzetét 
és szívverését. 

Az élet megy tovább, mer t amíg én alszom, mások helyt állnak, vi-
gyáznak, gondjuk van arra, hogy minden rendben legyen. 

Közben hallom szívem ütemes dobogását, alvó gyermekeim csendes, 
nyugodt lélegzetét. Az alvók szíve is dobog, csak egy kicsit csendeseb-
ben. Az enyém is dobogni fog, nem áll meg, ha majd elalszom. Még 
nem állt meg soha, pedig milyen keveset gondolok sa já t szívverésemre. 
Megnyugtat, hogy tudatomtól függetlenül is dobog a szívem. Már ágyban 
vagyok, s a hold besüt az ablakon. A csillagok is ragyognak — fűzöm 
tovább a gondolatot. Igen, azok is mennek pályájukon, akkor is, amikor 
én elalszom, akkor is ha gondolatom n e m követi ú t juka t . 

Mi lesz az ősszel e lvete t t búzával? Hogy telelt a vetés? De mi t te-
hetne érte többet ilyenkor az ember? Sorsára bízza, s reméli, hogy ta-
vasszal zsendülni fog. Aztán szárba szökken, kalászt hoz, megérik, csak 
le kell majd aratni. De addig ami vele történik, az mind nálam nélkül 
megy végbe. Behunyom a szemem, s mielőtt elaludnék, megfogalmazom 
a megnyugtató végső következtetést „Minden gondotokat hagyjátok őrá, 
mert neki gondja van rá tok" (lPét 5,7). 

Ekkor már tisztán fakad ki lelkem talajából az esti imádság: Iste-
nem, én csak porszem vagyok a Te végtelen világodban, de érzem, hogy 
gondod van reám is. Rád bízom magam. Rád bízom gondjaim, mellet tem 
alvó s távoli szeretteim, rád bízom az értünk vigyázó, helyettünk vir-
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