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figyelni, hogy milyen hatalmas és reális jelentősége van e szé- 
nnk —  „Isten" —  a bibliában. Talán mindenekelőtt elutasítjuk 
magunktól e szót. A zt mondjuk, hogy amit a biblia itt Istenről 
m on d : mese. Pedig ez a mese kétségbe és kísérteibe kény
szeríthet bennünket. Gyötörjük magunkat e kérdéssel: hót ez 
az Isten ? Hát ilyen hatalmas, komoly, élő, ilyen közelvaló ? 
Hát reábizhatjuk-e, —  n em ! — hát ilyen vakon kell reábiz- 
nunk magunkat ? Vihar és a hullámok már semmit sem jelen
tenek, ha ő jelen van ? Nem értjük. Lehetetlennek és ijesztő
nek tetszik nekünk, s mint éppen a tanítványoknak azon a v i
haros éjszakán, kísértetiesnek látszik, hogy ilyen módon kelljen 
Istennel számolnunk. Számunkra ez csakugyan nem egyéb a 
bizonytalanba való ugrásnál és minden értelemnek ellene mondó 
vakmerőségnél. Megértjük, hogy milyen rettenetes dolog volt 
azt kivánni Pétertől, hogy kiszálljon a hajóból és egyszerűen jár
jon a vizeken. Mi bizonyosan nem szállnánk ki hajónkból. 
Viszont nincs-e bennünk valami, ami arra vár, hogy ezt a ha
talmas és élő Istent megértse ? Nem elégeltük-e meg, hogy min
dig csak arról az Istenről halljunk és ahhoz imádkozzunk, akire 
egészen nem bízhatjuk reá magunkat? Különös emberek va
gyunk, s kételyeinket és gondolatainkat egykönnyen nem 
hagyjuk el. S mégis, mi is azt szeretnék, hogy megszabadul
junk azoktól, azt szeretnék, hogy vége legyen a szürkületnek, 
ennek a bizonytalan homálynak, mely sem nem nappal, sem 
nem éjszaka. Minden emberben zajong titokban valami merész 
és radikális h an g ; mindnyájunkban van egy szikra, talán csak 
egy szikra, de egy szikra bizonyosan van, mely örül a biblia 
e hatalmas történetén. Észrevesszük, hogy itt, itt van vége az 
éjszakának, itt, végre itt van az igazi világosság. E z  az Idve- 
zítő kell nekünk, aki jár a vizeken. Semmire sem mennénk Jé
zussal, ha a halálból fel ne támadott volna. Itt van az igazi 
oka annak, hogy összegyűljünk a templomban. Ha itt csak olyan 
Istenről hallhatunk, aki körülbelül csak azt teheti, amit mi is 
megtehetünk nála nélkül, akkor köszönjük szépen, nem kérünk 
belőle. S templomainkban nagyon gyakran csak erről az erőt
len Istenről tudnak beszélni az emberekhez, s így lett az üressé, 
egyre üresebbé. Ha a templomban csak egy kevés emberi élet
bölcsességben, kevés polgári erényben és kevés vallásos épí
tésben részesítenek, akkor a templomra nincs többé szüksé
günk, mert ezt máshol éppen ilyen jól, esetleg még jobban

imi

megknpliMtjuk, Akkor szIveHcbbeii i\ ládioho/. fotdiiluiik ; vagy 
olllinn valiiinilyeii jo könyvet olvoMiink. Ív/, n iiieres/. és rndi- 
knlis hnng nzoiibnii, ez nz ekí Isten utón kíyónkozó hnng, 
nzt Hzerí'lné, hogy őt is figyelembe vegyek, ö l  pedig olt 
veszik figyelembe, ahol nz egyhózbnri n bibliát is figy«‘ - 
lembe ve.szik, de aztán igazán figyelembe veszik. Bár csak 
nz egyházak imét megértenék ezt, hogy az emberek a biblia 
lel|i‘H igazsága utón éheznek és szomjúhoznak, mert nem az 
iHli-nröl való .szokásos felfogásokra, hanem az igaz, élő Istenre 
van szükségük. Akkor az egyházból és templomból, ebből a 
ma félig ünnepélyes, félig unalmas helyből, a felébredésnek 
li<-lye és a szomjúhozónak forrás lenne. Ezzel a merészséggel 
es radikálitással találkozunk e történetben Pál alakjában. M i
ben allolt? Vájjon különös jelemvonás-e ez, mellyel minket 
megelőzött ? Péter falán különösen zseniális, különösen erős 
i-lbalározósú és különösen hívő ember volt ? Nem I Bizonyosan 
nemi Eléggé ismerjük őt ahhoz: hogy azt is tudjuk, hogy Péter 
eppen olyan gyenge ember volt, mint mi mindnyájan. Nem egy- 
•i/.ei im-glörlént vele, hogy Istenről és az ő munkájáról helytele
nül gondolkozott. Jézusról, az ő Mesteréről fonók képet alko
tóit magának. Később egész életének össze kellett omlania, az 
elő Isten után való éhezése és szomjúhozása azonban minden 
lonáksága ellenére mindvégig meg volt benne. Isten benne ezt 
né/,1 lelte és ezt használhatta fel. Mór most, a tengeren, jóval 
11/ ő igazi apostoli elhívafása előtt, felvillan ebből valami benne. 
Maga elöli vihart, hullámtorlaszt és sötétséget látott: de látta 
lé/iist is, amint jár a tengeren. Látta —  és ettől függ minden, 
liogv esüggeteg, halórozaflan, habozó és tétovázó nem marad- 
lial . Ö most a vagy-vagy  döntése előtt áll. Ebben a pillanat- 
ban megértett valam it; megértette Jézust. Megértette Jézust, 
aki m-mcsak a legnagyobb és a legjobb az emberek közölt, 
lianem az egyetlen, akin kivül és aki mellett nincs több 
«i aki. Jézus az Atya Fia, Isten ereje, Isten világossága, aki 
lio/zAiik jön, hozzánk, ebbe a szegény, sötét világba. Megér
tette, hogy most az ő életében Jézussal nagy fordulatnak 
toll I lekövetkeznie. íme, újjóleremtek mindent. S ez a megértés 
a/ Inlen megértését jelenti. Ahol ezt megértik és ebben nem 
lelovó/.iiak, Isten olt ismét megjehmik, hogy cselekedjék rajiunk 
valamit Olyan <■/., mint egy hozzánk iniézí'll kérdés; Mesl<“- 
iiink e  hiten, vagy nem ; gondjába fogad-e minkrd, vagy nem ; 
D/aliad e tovább csüggednünk, kételkednünk, szomorkodiumk,


