
nak veszik, ha derék polgárok ezzel izgatni vagy bosszantani 
akarják őket. Talán igy tett ez a Zákeus is. Mit gondoltok, 
törődöm én a ti erkölcsötökkel és a ti Istenetekkel. A  pénz az 
én istenem, amiben hiszek, bízom és amit szeretek teljes szí
vem ből és minden erőmből. Talán sokszor beszélt így, de most, 
amikor maga Isten jött hozzá, most vette észre először, hogy 
kicsoda Isten. Eddig csak a kegyesek és farizeusok Istenét is
merte. Most vette észre életében először, hogy kicsoda valóban 
a z  Isten, most, amikor az Ő feltétlen szereletében lehajolt hozzá 
és fülébe súgta: T e  Zákeus, te pénzember, téged is szeretlek, 
te is az enyém vagy, az én gyermekem, csak hidd ezt. Rossz 
ember vagy. sok gonoszságot elkövettél, de a te gonoszságod
nál és istentelenségednél nagyobb az én isteni szeretetem és 
irgalmam. H a mást mondasz is, én azt mondom, te a z enyém 
vagy. Magamért teremtettelek, tarts ki mellettem. Én mindig 
szeretlek téged. Hidd ezt a lehetetlen és hihetetlen dolgot 1

Nem veszedelm es és nem könnyelmű dolog-e így beszélni, 
így tanítani ? Nem  temelünk-e alá ezzel minden erkölcsi komoly
ságot? Vájjon ez a »páli kegyelemtan", hogy minden ember 
egyformán bűnös és hogy erkölcsi öntörekvéseinkkel célhoz 
soha nem jutunk és hogy minden csak a kegyelmen és hiten 
fordul meg —  vájjon ez a tan erkölcsileg nem bénító-e, nem 
méreg, ópium, mely széttöri az erkölcsi tetterőt ? Történetünk 
megadja erre a feleletet, az egyedül lehetséges feleletet. Ha az 
ember valóban az isteni kegyelemről szóló üzenetet hallja, ha 
az ember az ö erkölcsi bukását belátja, elismeri és másból nem 
tud élni, csak az isteni megbocsátásból és ha ezt ajándékba 
kapja, minden feltétel nélkül, s ha hiszi, amit hall, hory  enyém 
vagy, szeretlek téged, neveden szólítlak, semmi sem szakaszthat 
el a z  Isten szeretetétől, mely a tied is a Jézus Krisztusban —  
ha mindezt igazán hallja az ember —  miért lenne ez erkölcsi
leg veszedelm es ? Hathat-e bénítólag az erkölcsi tetterőre, ha 
valaki Istennel igazán találkozott és őt Isten igazán igénybe 
vette? Vájjon van-e egyáltalán más ellenszere a gonosznak, 
mint az a tudat, hogy én az Istené vagyok?

Így történik hát meg, aminek meg kell történnie : Betör 
valami és előtör az új élet. A z  Isten kegyelmének melegében 
szétolvad a kemény emberszív, a dermedtség és merevség 
megszűnik és előtör az őseredeti élet. Aki a mélységből Isten
hez kiált, feljöhet onnan, szabad lehet, a régi bilincsek s/.él
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lOm> 1>. n H/,lV()N kötelékek inegoldodMiik A/, ksteiihe/. való tai 
lii/a-i OiOiiietHMi megszűnik a pénz vaiázsliatása, elveszíti le 
asnua/Yi íénvét és /inélkül, hogy előbb esak egy szó is esett 
volna loln, odamegy a jrénzember Jézuslioz és azt m ondja;
niindr ii vagvonomnak felél a szegényeknek adom és ha vala- 

lilial valamit palv/irkodással ('Ivettem, négy annyit adok helyébe."
/.rtlu as éHzr<'V('tt<', hol és miben tanúsította a legnagy(»bb 

. II.Hallást Islenm'I szemben, hol volt legjobban a világhoz kötve. 
Most <•/ a kölek'k szakad el az Istenhez való tartozás ('rej('-
I.. II Nriii olyan, mint egy természeti esemény, ami egyszerűen 
laliilli. lelu'dik az emberen. Természetesen ez is felülkeri'dell 
ia|la.  d e  agy, hogy most önmagától akar, önmagától határoz, 
oiiiiiagrti szedi össze olyan tettre, amelyik annyi vesződésl oko- 
oill neki elég.szer, még most is.

Igy munkálkodik a hit, a megbocsátás isteni szava az embc'r 
. . . iM 'b e i i  Akinek sok bocsáltatik meg, az annál jobban szt'rel.
I •• aki nagyon .szered, annak hatalmas, erős akarata van. Ak i
nek lnlen az 0  igéjével —  enyém vagy 1 —  a szívét megérinti, 
akivel 0  találkozik és akihez közel megy, az nem maradhat a 
K'gl alilimi valami új, egészen új életnek kell kicsiráznia. 
Ami el kölest ömtudatból, puszta kölelességérzetből származik, 
v.ig\ az Igazi emberré-lélel törekvéséből, az mind a büszkesi^g, 
..iiigii/fiágoHság ví'.szedelmes elementumát rejti magában. Bár
II. Ili kevés az értéke az emberek előtt, de lényege szerint még- 
s. in e g y e l i  (égi dolognál, világnál, az önállításnak, a vala 
i i iIm  le n n i íikaiásnak, a szellemnek gonoszságot szülő magasabb 
la|lá|áiiál D e  ez az Új ék'l, mely az Isten kegyelméből szük'lik. 
Illír I g e  f t z e i l i i l  iiK'g szerény és gyenge formájában is új. Benne 
V i»n a ineiinzabadulás új minősége, mely előtör a mások szere
li li III k loiiásából. Benne van a meg.szabudulás őrömc', az ért- 
in I. Ili II inegajándékozás hálája, mely a csordultig lelt szív feles- 
1. gidiol |íin, mellyel nagy drrigol mivell az Isten. Es a főisnu'i- 
I. In |ele e z  iiincs ezutón külömb.ség. Nincs elkülönük's az 
Uleiili le n  világtól, HŐI egyene.S('n ahhoz számítja magát, lé g  

Inkább akkoi, amikor kslenhez számítja magát. Ez az új lélek.
„Ma li'll Idví'Hségi' enm'k a háznak", fek'Ii az llr a régi 

in‘ n/eiiibei megiijiill megnyilalkozá.sára. Am i azt ji'k'iili, hogy 
III láili ni  valami, ami az öríikkévakrságból jön és a z örökké- 
rMlnságbn vezet. Közelebba')! is indokolja ezt Jézusnak ez a 
hio^álú/éne „ö  1m az Abiabáin fia.” Jézus ezt az egyszein km


