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Egy idő múlva levelet kaptam az öreg fiaitól, melyben megköszönték
Izrael országának porát, melyet apjuk röviddel halála előtt megkapott.
~s .még azt írták, hogy betegsége órájától egészen halála órájáig azért
imádkozott, hogy a por még halála előtt megérkezzék. És valóban, imája
meghallgatást nyert, mert éppen egy órával halála előtt jött a postás, és
egy zacskónyi port hozott Izrael országából. Apjuk már halálán volt, de
szemét még a kis csomag felé fordította, és rnosolyogva kilehelte lelkét
arcát Izrael pora felé fordítva. '

Miután letelt a gyászév, az öreg fiai kivándoroltak Palesztinába.
Meglátogattak. és elmesélték, hogya hét gyásznap alatt az egész város
mindvégig arról beszélt, hogy apor éppen abban az órában érkezett
meg, amikor apjuk eltávozott ebből a világból, és megadatott neki, hogy
szemét Izrael országának porával fedhették be. És erre azt mondta rabbi
juk, maradjon sokáig életben. hogy Izrael országának emberei bírják a
szent lelket, mert az első levélben az állt, hogy még nem jött el az órája,
a második levélben pedig, hogy még van idő; amikor azonban lejárt az
idő, és eljött az óra, megérkezett a por. Minden bizonnyal igaz, feleltem
nekik, hogy Izrael országának lakói bírják a szent lelket, ebben az eset
ben azonban a helyzet egyszerűbb: Amikor apjuk levelét megkaptam,
visszaírtam neki, ami éppen eszembe jutott, mert nehezemre esett, hogy
elhozzam a port az Olajfák hegyéről, és utána, amikor már elhoztam,
míridaddig nem sikerűlt elküldenem. míg meg nem szabadultunk egy
gonosz hivatalnoktól, míg helyére egy másik nem került és végre elküld
hettem apjuknak a port.

Az öreg fiai azonban így feleltek: ha ez így van, hogy találta el az
úr ilyen pontosan a napot? Hiszen érkezhetett volna egy nappal koráb
ban is, vagy egy nappal későbben is? Ha tehát sem túl korán, sem túl
későn nem érkezett, akkor ebből az következik, hogy a napot mégis csak
a szent lélek határozta meg.

Erre így szóltam hozzájuk: Nem én vagyok, aki ezt meghatározta,
hanem az ország az, amely ezt meghatározta; mert Izrael országa maga
bírja a szent lelket. Hogyan értsük ezt? Mindvégig, míg apjuk életben
volt, várt rá az ország; mikor azonban közeledett halála órája, s ő még
mindig nem érkezett meg, elküldte neki a maréknyi port,

Ungváry Rudolf fordítása-
Egész belső lényed a boldogsÚigot áhítja. Isten az, aki minden ember szí

vébe elhelyezte ezt az éhséget és ezt a szomjúságot. Boldogságra vagy teremtve
és ez a benned levő vágy Isten hívása, mely az örökkévalóság mé:lysé,gébpl jut
el hozzád. Ha akarod, boldog lehetsz, mert Isten nem vet, ha az aratást nem

,akarja. Figyelj és légy hálás. Van élvezet és van öröm. Az élvezet a test bol
dogsá.ga. Az öröm a lélek boldo.gsá.ga. Ne elé.gedj meg az élvezettel; soha sem
fo.g kie lé.gíteni.

A boldo.gság útja nem másoktól hozzád vezet, hanem tőled másokhoz. Szo
morú v,agy. Miért? Senki sem vette észre munkádat, sikereidet. erőfeszítései

üet. Van valami mondaniva.lód és nem haU.gatnak mea, nem szeretnek. Kérj
bocsánatot Istentől ezért a szomorúságodért. aztán figyelj másokra. Kérdezgesd
őket, hallgasd meg mondanivalóju,kat, érde,rolődj munkájuk iránt, csodáld meg
jótulajdonságaikat, értékeld érdemeiket... és a többiek imtiulatumul. meg
szabadítanak kínodtól és örömet szereznek.
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