3380

KOINÓNIA

gemet? Hiszen a bens ima nemcsak a mennyei boldogság el lege, hanem hazatalálni akarásunk bizonyítéka
is. Ha a varázsosan elrendezett anyag vonzása ellenére
is Téged kereslek, miért nehezíted meg ennyire a Rád
találást? Ha "anyagcsapdáid" nem tudtak egyértelm en
a maguk számára megragadni, akkor miért nem segítesz? Miért nézed az anyag függönye mögé rejt zve
csapdáidban verg désemet? Nem elég bizonyítéka szeretetemnek, hogy verg döm? Mi többet várhatsz még
t lem, akit szintén anyagba ágyazottnak teremtettél?
Nem veszed észre, hogy századik egyensúlyvesztésem
után százegyedszer is Feléd nyújtózkodom? Ha legalább ilyenkor megmutatnád arcodat és megelégednél
szabadságosdit-játékommal! Hisz annyit már láthatsz
szabadság-küzdelmeimb l, hogy sohasem akarok megmaradni az anyag ölel karjai között, de ahhoz keveset
adtál, hogy valaha is kiláboljak ezen ölel karokból. A
feszültség bennem, a szétszakítottság is, miattad van,
Uram. Miért nem elég ez Neked? Hiszen még csak nem
is panaszkodom a szétszakítottság miatt! Érted és miattad, még szétszakítottnak lenni is jó! De, de... olyan
megalázó, hogy még az anyaggal egy szinten sem mutatod meg magad. Miért kell magad az anyag alá, az
anyag mögé aláznod, kicsinyítened?...
Úgy gondolom, ahhoz, hogy bejussak mennyei országodba, ahhoz az anyag csábítását legy zve kell keresnem Téged. Tehát az anyag vonzási energiáit meghaladó vágy kell, hogy kin jön bennem irányodban. De bocsáss meg, Uram, Te az ellenfélnek drukkolsz! Pontosabban: nekem drukkolsz, miközben az ellenséget
er síted. Mindent megteszel, hogy az, ami odaáll kett nk közé, az fogható, látható, hallható és b völetes legyen. Ráadásul bennem is csak ennek az "elnyel zónának" érzékelésére építettél ki er s antennákat... Miért ez
a bújósdi, Uram? És ha már derogál Neked, hogy a teremtett anyaggal versenyezz plaszticitásban, legalább
az ima csendjében hengerítenéd el el lem az anyag függönyét! De Te vagy a megmondhatója, mily ritkán teszed ezt - és akkor sem er feszítéseim gyümölcseként.
Tudom, h tlenségem semmire sem jogosít fel. De most
nem jogról van szó! Most Rólad van szó, a Szeretetr l!
Ha szeretsz, akkor ki kell, hogy lépjél a magad emelte
bástyák mögül és harcolnod kell értem, hogy ne legyek
h tlen! Ha Te el bb szerettél, mint én, akkor a viszont
szeretetemet is segítened kell! És ha nyomorúságom
mélységéb l kiáltok, akkor Neked nincs jogod bújócskát játszani! El kell lépned, Uram, meg kell mutatnod
leny göz szépségedet, latba kell vetned szabadságom
megnyeréséért mindazt, amivel rendelkezel. T rhetetlen, hogy az otromba teremtmény hangosabb legyen
Nálad, hogy jobban rá legyek hangolva, jobban hozzáigazítva, mint Hozzád!
Jól tudom, hogy a közeli Föld nagyobbnak látszik, mint
a távoli Nap, akármilyen óriási legyen is az utóbbi. De
Te, Uram, nem vagy távol. Vagy
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mégis? Ráadásul mit tegyenek azok a testvéreim, akik
az Uránusz éjszakai oldalán élnek és sohasem látják a
Napot? Ma ezek vannak dönt többségben. Csak az
anyagot látják, Téged nem. Ezeknek még azt a kis antennát sem szerelted be, amit nekünk, keres knek, legalább beszereltél? Így most nem tudom, k a b nösök
vagy Te, a Mindenható bizonyultál elégtelenül hatékonynak? Mondjam azt: gyengének?
Uram, ne íródd fel b nül ezt a perlekedést, de egyszer
ki kell veszekednem magam. Nem azért, hogy bántsalak. Azért, mert jobban akarlak szeretni. Buta emberi
agyammal másként rendezném be a világot, mint Te. Ez
a perlekedés butaságom megmutatása Neked, de talán
kézfogás is néhány testvérrel, akik ugyancsak szeretnének jobban érteni és jobban szeretni. Kézfogás a testvérrel, aki szenvedi, hogy saját teremtményeiddel takarod el magad.
A veszeked k mindig csak a saját hangjukat hallják. A
veszekedés két dühös ember monológja.
A perleked höz úgy illik, hogy csak a saját hangját hallassa. Majd csendesebb perceimben, amikor lefogod
szemeim az anyag el l, próbálom meghallani válaszodat. És hogy miért vagyok most indulatos? Mert ugyebár a veszekedéshez ez is kell. Általában a veszeked
elégedetlen a másikkal. Én beismerem: elégedetlen vagyok önmagammal. De els szóra kényelmesebb Rád
hárítani a felel sséget, és azt mondani: elégedetlen vagyok Veled.
Ha képes leszek meghallani válaszodat, abból már azt
is tudni fogom, miben vagyok elégtelen Neked, mert
amiatt vagyok elégedetlen önmagammal.
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