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Mii jeleni mz, hogy é lő  ? A z  ellenkezőjét annak, amit ed
dig Istenről mondottunk. Jelenti azt az Istent, aki csakugyan 
Isten. Nem idegen szó az élet mellett, hanem maga az élet, 
mely hatalmasan előtör. Nem ötödik kereke a kocsinak, hanem 
MZ M kerék, amely hajtja a másokat. Nem félrehúzódott szent
ség, hanem az, akit minden meglévő dolog a középre űz. 
N (‘rn fellegekbe bújt sötét hatalom, akivel szemben az ember 
csak szolga lehet, vagy olyan, akitől, mint pedáns iskolames
teriül a pajzán tanulónak, el kell menekülnie, hanem a szabad
ság tiszta hatalma, aki azt akarja, hogy mindenben, de leg
először az emberben dicsőségre jusson.

Nem gondolat, nem vélemény, hanem életerő, mely le
győz minden halálos hatalmat oly reálisan, o ly megfoghatóan, 
oly természetesen, mint az elektromosságnak vagy dinamilnak, 
pénznek vagy betegségnek ereje 1 Nem dísze a világnak, ha
nem mozgatója, aki belenyúl a világbal Nem érzelem, mellyel 
játszunk, hanem tény, amit komolyan kell vennünk, amelyen 
minden helyzetben szilárdan megállhatunk, amiből táplálkozunk, 
mint a kenyérből, ahová visszahúzódunk mint erődítménybe, 
ahonnan előrohanunk, mint ostromloltak, s ahonnan támadha
tunk minden oldalra. Ezt jelenti é lő !  A z  élő Istent. Istent, aki 
valóban Isten I A zon  csodálkozol, hogy ez  egyáltalán lehetsé
ges?  M eg kell tanulnunk csodálkozni azon, hogy voltaképpen 
m ilyen élő  az Isten I M ilyen csoda e z : Is ten ; és nem bálvány, 
amit belőle gyengeségünkben csináltunk. Arról, hogy —  amint 
mondani szokták —  ismerjük, bírjuk, arról nincs szó. Milyen 
gyámoltalan nyögés és dadogás, ha mi valamit mondunk róla I 
De mégis Rá  gondolunk. Őt keressük. Nem volnánk olyan iz
gatottak, olyan nyugtalanok, olyan bizonytalanok és elégedetle
nek az élettel, nem nyúlnánk olyan sóváran az öröm, vigasz
talás és magasabb gondolatok szalmaszálacskái után, nem 
tudnánk olyan vidáman ujjongani és olyan szívszakadva sírni, 
ha ű  nem volna I Ő a középpont, amelyben minden ösvény 
egybetalálkozik, melyeken különböző emberek vergődnek és 
íi/.ik bolodságaikat. Ő az a hatalmas örömfényforrás, ahonnan 
daeára mindennek, egy fénysugár belopódzik életünkbe, a na
pos. termékeny világba, falunkba, házainkba, mezőinkre, s 
H/.ívimkbe is amikor akar, hogy legyen egy-egy örvendező gon
dolatunk, jó .szavunk, segítő, szerelő, bátor cselekedetünk. Rá  
gondolunk, ő t  keressük, ő t  nélkülözzük. Akkor ismerjük el az 
(5 jogát, ha elismerjük hiányainkat, bár dacosan és keserűen.
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de szlvlxíl h'llázadunk a fél, gyenge, tiszlálalan „l.slen“ ellen, 
akit (‘ddig lst('n gyanánt dicsértünk és hittünk I

Értjük-(‘ most a 42. Zsoltért, értjük-e, hogy a biblia igaz
sága, habár olyan magasan felette áll életünknek, mégis a mi 
legmélyebb életigazságunk ? „Mint a szarvas kívánkozik a fo lyó
vizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, óh Isten I Szomjú- 
hozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez; mikor mehetek el és 
jelenhetek meg Isten e lő tt? " Halljátok? Ennek az embernek, 
aki ezt írta, meg volt a maga régi „Istene". De nem volt töb
bet elég, akármilyen szép vo lt; most megszabadult tőle és lel
kében szom júhoznia  és kiáltoznia kellett, mert az Isten valaki 
más, egészen új v o lt ; nem elégedett meg a legszebbnek puszta 
gondolatával és érzésével, a voltaképpenit, az igazat, a leg
mélyebbet kereste és kívánta, azt, hogy megjelenhessen Isten 
előtt I Látjátok I ez a biblia igazsága az ember fölött Isten akarata 
szerint 1 De ez az ember Ábrahám, Izsák és Jákob, Mózes, 
Dávid és Éliás, Péter és Pál. Nem a megtért, a szent, a biztos 
keresztyén, aki mindent tud és tudhat, aki ura raffinált szellemi 
tapasztalásoknak, hanem az az ember, aki őszintén keresi az 
élő Istent. K i meri magát közülünk ezen bibliai emberek mellé 
állítani ? És mégis mindez a mi életünknek is legmélyebb és 
legelrejtettebb igazsága lehet 1

»Könnyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor 
mindennap azt mondták nékem : „H o l van a te Istened ?" Is
mered ezt ? Voltál így, amikor körülötted minden, a fák, házak, 
hegyek, emberek, mind részt akartak venni aggódó keresésed
ben, meg akarták növelni belső bajodat, rád akartak nehezedni 
ezzel a kérdéssel, amivel nélkülök is eleget gyötrőd m agadat: 
Hol van a te Istened ? Mit értél mindazzal, amit eddig gondol
tál, hittél, álmodtál ? Segít most ez rajtad ? Nem hallottad, hogy 
túl a Júrán az ágyúk, a radikális hitetlenségnek ezek a hatal
mas apostolai, nem kevésbbé az egyenruha, amit látunk és 
viselnünk kell (az emberiség gyalázatának és istentelenségének 
e jelei) mind, mind azt kérdezik ; „H ol van a te Istened ? “ 
Üresen, tanácstalanul és erőtlenül állunk meg ezek mellett és 
nem mondhatunk m ást: Nem tudok felelni 1 íme ez a 42. 
Zsoltár, ez  a mélységes fájdalom, ez a nehéz harc, amit ez az 
ember és hozzá hasonlók végigközdöttek, ez a mi gyámoltalan 
életünk legmélyebb igazsága.

Igen I „amikor ezekről megemlékezem, megkeseredem


