
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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rasztó, őrködő, dolgozó testvéreimet. Nyugalomban, békességben alszom 
•el. mert tudom, hogy neked a világon mindenre gondod van. 

Így aludtam el egy este, de így alszom el csaknem mindig. S ha 
nem is alszom el, nincs nyugodt pihenésem: riasztó álmok ret tentenek s 
párnámon helyemet nem lelem. Eszembe jutnak nappali gondjaim, riasz-
tanak holnapi nehéz feladataim, rémítenek, nyugtalanítanak bántó gon-
dolataim. 

A csöndes esték, a letett gondok, a békességes pihenések előtti ér-
zést hordozva lelkemben, tár tam ki szívemet előttetek, hogy ti is tudjatok 
bízni, hogy ti is érezzétek a gondviselést, az áhítozott nyugalmat és biz-
tonságot vallásos hitetek nyomán. Mert tudom, hogy legtöbb embernek 
tú l sok gondja van, s e miatt sokszor még az éjszakák is álmatlanok. 

A sok gondból le kell tenni valamit. Érezni kell a közösség erejét, 
ahová tartozunk, érezni kell Isten gondviselő jelenvaló valóságát, mely 
kiterjed az egész világra, hogy könnyítsünk terheinken. 

Jézushoz hívlak, hozzá fordulok én is. Hallom üzenetét: „Jöjjetek 
énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és 
megnyugvást adok nektek." (Mt 11, 28). „Békességet hagyok nektek: az 
én békességemet adom nektek . . . Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne 
is csüggedjen" (Jn 14, 27). „Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit egye-
tek, és testetek miatt , hogy mivel ruházkodjatok . . . A ti Atyátok pedig 
tudja, hogy szükségetek van ezekre". (Lk 12, 22; 30). 

Nemcsak tanítása, de egész élete is nyugalmat sugároz felénk. Elég 
ha csak a legnehezebb pillanatára gondolunk: a Gecsemáné-kertben való 
imádkozás órájára, amikor végül is halála és megmaradásának kérdése 
forgott kockán, ő akkor is megnyugvást talált önmaga számára, ki tudta 
mondani: legyen úgy, ahogy Te akarod. 

Jézus nekünk ma is nyugalmat kölcsönöz, abból a rendíthetetlen 
nagy bizalomból, amellyel ő bízott mennyei Atyjában. Evangéliuma és 
személyes példája úgy hat, mint az édesanya kezének gondoskodó moz-
dulata, ahogyan bölcsőben fekvő csecsemője arcocskája elé fehér fátylat 
terít, hogy az alvót ne zavarja az erős fény. Üzenete olyan, mint tűző 
napfényben az enyhet adó, pihentető árnyék, mint az orvos gyógyszere, 
mely megszünteti az elviselhetetlen fájdalmat. Szellemének közelségé-
ben úgy érezhetjük magunkat, mint az otthon melegében. 

Jézus nyugalma, békéje, biztonsága a gondviselő Atya iránti feltétlen 
bizalma, az ember természete jóravaló képességének tudatában gyökere-
zett. Igen, az emberben is, aki „Istennek képe és dicsősége", ki országá-
nak hordozója, a világ világossága, ki előtt ott áll a tökéletesség lehető-
sége. 

A vallásos ember ma sem keresheti a nyugalmat és a biztonságot 
máshol, csak e két tényezőben; Istenben és az emberben, mindig derülátó 
bizalommal. 

Nekünk gyakran kell halálos betegek ágya mellé állni. Nekem min-
den ilyen szolgálat mély nyomot hagy lelkemben. A vigasztaló szóra éhes 
beteg hálásan fogadja a gyógyulás lehetőségét elhitető jóakaratot. 
Reménytelen helyzetében újra, egy pillanatra bár, bizalmat nyer általa. 
Volt egy betegem. Egy hajdan mosolygós arcú kipödrött bajszú ember. 
Gyógyíthatatlan betegségének hírére betegágyához siettem, hogy még-
egyszer lássam, beszéljek vele, vigasztaljam nehéz szenvedésében. Már 
búcsúzni készültem, mikor reménytkeltő szavaimra — azóta is látom — 
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a sok beteg között a legszebben felel t : minden úgy lesz, ahogy a jó Isten 
akarja . 

Kaf fka Margit Színek és évek c. regénye főhősének sokatmondó val-
lomását kívánom még idézni: „Amióta öreg vagyok, tudom már, hogy 
a legrosszabb dolog sem olyan rossz, hogy óvni és ijeszteni érdemes volna 
vele magunkat vagy egymást." 

Övatos léptekkel, lassan közeledik ú j ra az este. Letesszük munkánk 
eszközét, pihenésre készülünk ismét. Nappali életünk zaja elcsitul. Csi-
tu l janak el a gondok is. Némuljon el szívünkben a nyugtalanító gondok 
serege, hogy el t ud juk mondani ezt az imádságot: Istenem, én csak por-
szem vagyok a Te végtelen világodban, de érzem, hogy gondod van reám 
is. Rád bízom magam. Rád bízom gondjaimat, mellettem alvó, s távoli 
szeretteimet. Rád bízom értünk vigyázó, helyet tünk virrasztó, őrködő, 
dolgozó testvéreimet, „Békében fekszem le és el is alszom, mert csak 
Te adod meg Uram, hogy biztonságban élhessek!" Ámen. 

A BÜNTÖL VALÓ SZABADULÁS 

Kol 3,8. 10 

Szeretem a köveket. Szívesen állok meg egy-egy számomra érdekes 
kőalakzat előtt, legyen az egyszerű homokkő egy kis erdei patak par t ján 
vagy hatalmas sziklatömb a hegyek csúcsain. S míg képzeletem a ter-
mészet nyers erői által kialakított különös formák világában szórakozva 
eljátszadozik, követni próbálom a szélnek, esőnek, fagynak, villámoknak 
út já t , munkáját mindaddig, míg kialakították a meglátott és megcso-
dált formát. 

Üjra és újra visszatér gondolatomba a nagy művész, Michelangelo 
felelete, midőn megkérdezték tőle: hogyan tud ilyen remekműveket al-
kotni? Ö azt felelte: nagyon egyszerű, csak el kell távolítani a kőről a 
felesleges részeket. 

Szeretem az embert, benne szülőföldem népét, szeretem híveimet. 
Szobámból magános elmélkedéseim közepette gyakran próbálom együtt 
látni titeket, de oly sokszor zavar ja raj ta tok végigsimító szeretetemet, 
megpihenni vágyó tekintetemet a sok harag, amiről hírt hallok, a sok 
veszekedő, sértő, közönyös, kimondott Istent káromló szó, amivel bánt já-
tok egymást, amit fülemmel is hallok, azok a régi vagy újabban kiala-
kult, gyarlóságban gyökerezett szokások, amelyek tiszta emberarcotokat 
elhalványítják. 

Szeretem önmagam, ki ne szeretné, de olyan ri tkán lehetek önma-
gammal is elégedett, mert szüntelenül elvetni, elhagyni való rossz szoká-
saim zavarják meg az önmagammal való megelégedést. 

Ilyenkor ú j ra és ú j ra visszatér gondolatomba Pál apostol gyökeres 
megoldást ajánló intése: vessétek el magatoktól a haragot, a rossz indu-
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