
esülték. Az áramlás sok állatot vitt
el magával a készülék előtt. Néme
lyek a földön csúsztak, a többi kö
zött egész sor vörös rák s eddig is
meretlen élőlények.

Beszámolójának végezetével el
mondja Monod, hogy a tengermé
lyi élet és környezet valóban tu
dományos kutatásának ma még
nagy akadályai vannak. Első fel
adat lenne, hogy olyan fényképező-
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gépet szerkesszenek, amelyet a bú
várkészülékre kívül szerelhetnének
fel. Az a probléma azonban, hogy
miként foghatnák is meg az így
pontosan lefényképezett állatokat,
ezidőszerint teljesen megoldhatat
lannak látszik. Maga a búvárkészü
lék, amelyet ő próbált ki, minden
tekintetben bevált, csak még a
megfigyelők kedvezőbb elhelyezésé
re kellene módot találni.

Az Isten gondviselésére vonatkozólag szeretnék kérdezni egyet-mást.
Tudom, hogy az Isten nem hagy el, mégis sokszor nagyon imádkoztam
va.lamiért, ami nem ment teljesedésbe mégsem, pedig nagyon jó lett volna.
És 1,an, aki sehogysem boldogul a pályáján, pedig nem tehetségtelen és
másoknak milyen könnyen megy minden. Miért nem segiti. meg az Isten
azt, aki pedig Benne bízik?

Az embereknek általánosságban
elég helytelen felfogásuk van az
Isteni Gondviselésről. Leírni bajos,
nehogy valamiképen profanizálás
ként tűnjék fel, de valójában még
nagyon jámbor embereknél is nem
egyszer úgy fest a Gondviseléssel
szemben való magatartás, mint aho
gyan az ember egy előkelő hotel
nek portásszobájával szemben vi
selkedik: szobánkból felhivjuk és
udvariasan, de határozottan kér
jük, hogy mikor költsenek, mit
óhajtunk reggelire. mely látogató
kat engedjenek fel és kiket hárít
sanak el tőlünk, - biztonság ked
véért előre is leteszünk némi bor
ravalót. És most már számítunk rá,
hogy a boy, a szobapíncér, a szo
balány a legélénkebb figyelemmel
teljesítik minden legapróbb vágyun
kat.

Hát az Isteni Gondviselés valami
más. Igen, az Úristen gondot visel
az ég madaraira és a mezők lili
omaira és gondot visel minden ki-,
esi emberpalántájára, hiszen az ér
tékesebb "mint sok veréb", mondja
a Szentírás. Gondját viseli... de
nem mint lakáj az urának és nem

evilági anyagi szempontból. A
Gondviselés az embert örök céljá
nak elérésére: az örök üdvösségre
vezeti, arra irányul a segítsége,
hogy minden egyes ember elérje azt
a nagy célt, amelyért Isten e világra
szólította. Hogy elérje, ad neki Is
ten elégséges ingyenes kegyelmet
és ad a lelkébe különböző képessé
geket, tehetségeket, talentumokat.
Amit úgy hívunk, hogy élet, az az
időtartam, amely alatt a kapott te

.hetségeket kibontakoztatni, gyako
rolni, fejleszteni, növeszteni, em
bertársaink javára, Isten dicsőségé

re forgatni, kamatoztatni kell. Ez a
fejlesztés, gyakorlás alakítja, for
málja az ember egyéniséget, hogy
harmoníkussá, széppé, lehetőleg tö
kéletessé, vagyis az örök üdvösség
re méltóvá legyen.

Vannak olyan adottságok, tehet
ségek, amelyek gyakorlása evilági
szempontból is bizonyos sikert,
"szerencsét" hoz, vagy látszik hoz
ni. Szép külső, jó fellépés, gyors
gondolkodás. bátor vállalkozási
kedv, stb. És vannak olyan tehet
ségek, amelyek gyakorlása nem hoz
anyagi előnyöket, ~. a világ sze-
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mében "balgaságnak látszik", mínt
a tűrés, a szerénység. az adakozás,
az igénytelenség, stb.

Mármost: minden, ami történik,
az az Isten akaratából történik (a
bűn éppen azért bűn, mert szembe
szállás ezzel az isteni akarattal),
vagyis minden a Gondviselés rnű

ködése a célból, hogy bennünket
közelebb vigyen örök üdvösségünk
höz. Isten tehát jogosan elvárja,
hogy pozitiven álljunk bele az élet
be és azt, ami velünk történik, egy
egy feladatnak tekintsünk, amit ő

küld nekünk megoldásra. A Gond
viselés nem ment fel bennünket a
pályárikra való komoly előkészület

kötelessége alól, a Gondviselés nem
szünteti meg a rossz nevelésből, el
mulasztott önnevelésből fakadó ösz
szeférhetetlenségünket, a Gondvise
lés nem ad eredményeket ott, ahol
hiányzott a becsületes munka és
hozzáértés. A földműves életéből

vehetjük a legjobb hasonlatot: Ter
mészetesen attól függ a jó termés,
volt-e a megfelelő időben eső, vagy
napsugár, - de függ attól is, hogy
a gazda idejében szántott, vetett-e,
vagy talán úgy gondolta, hogy ezt
is a Gondviselésre bízza? Amit az
Isten a mí feladatunknak szánt, azt
nekünk kell elvégeznünk, a többit
aztán a Gondviselésre bízzuk.

Van rendes és rendkívüli gondvi
selés. A másodikra számítanunk
nem szabad, mert az sokszor szin
te a csodával határos. De az elsőre

- ha magunk is megtettünk mín
dent, ami rajtunk áll - szabad szá
mítanunk, ha alázatosan és az Úr
Jézus nevében kérjük ezt a kegyel
met. Mégis látjuk, hogy néha na
gyon alázatos kérések sem nyernek
meghallgatást és a nagyon fontos,
jó és szép tervek sem sikerülnek.

Talán úgy kellene mondani: még
nem sikerültek. Isten talán a biza
lom, a kitartás, a hűség erényét kí
vánja kiváltani az illető lélekből.

Vagy: biztos-e, hogy az illető a he
lyes módszereket alkalmazta ed
dig? Vajjon nem azt kívánja Isten
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tőle, hogy az eddiginél szerényebb,
alázatosabb, összeférhetőbb, türel
mesebb, kicsinyebb legyen? Vagy
éppen ellenkezőleg, azt kívánja,
hogy győzze le szerénységnek neve
zett gyávaságát és restséget, fej
lessze magában erénnyé a lelemé
nyességet, szemességet. szorgalmat,
ügyességet, bátorságot, vállalkozási
kedvet, stb.

De ha valaki mellé konokul oda
szegődik a balszerencse, ha nem
segít a nekiindulás és kitartás és
ima, akkor éppen ez a "Nem" az
Isten felelete. Nem azt szánta ne
künk, amit mi elérni akarunk. Va
lami mást, amit most még nem ér
tünk meg. Sőt valamennyi jóbará
tunk és ismerősünk sem érti. De
vajjon ebből arra következtethe
tünk, hogy az a valami nem jó?
Vagy azt gondoljuk, hogy szavazat
többséggel eldönthetjük, helyesen
cselekszik-e Isten, ha nem hajtja
végre, amit célravezetőnekés jónak
látunk mí és a hozzánk hasonlók?

Hogy is mondja Szent Pál? "Mily
megfoghatatlanok szándékai, míly
ktfürkészhetetlenek útjai! Vajjon
ki látta az Úr gondolatait!" (Róm.
11, 34, 5.)

Szóval némán és görnyedten
hordjam a terhet, amit a Nagyúr
a vállarrira helyezett?!

Nem! Nem a Nagyúr - az Édes
apa. Az Atya, aki hazajön a vásár
ból és eleibe szaladó kisfiának egy
jókora összekötött csomagot tesz a
markába. "Ez a tied, ezt neked hoz
tam." A csomag kicsit nehéz, ki
csit ormótlan, de a gyerek boldogan
cipeli. Mi lehet benne? Ruha? Ci
pő? Édesség? Játékszer? Könyv?
A gyerek néha a karjáról a vállára
veszi, néha válláról karjára, időn

kint el-elveszi tőle az Édesatya, de
a' gyermek bizalommal ujra vissza
kéri, hiszen ez az ő csomagja, ezt
neki hozta édesapja. És ha nehéz
is, szívesen viszi, mert csak addig
kell bajlódní vele, míg hazaér. Ott
kibontja és meglát mindent, ami
benne van és azért van benne,


