
vagy nem ? Ezzel kellett Péternek ebben az órában tisztába 
jönnie. Ezzel kell nekünk is e történet Jézusának láttára tisz
tába jönnünk. S mivel Péter ezt megértette, megértette azt is. 
hogy elérkezett a munkához látás ideje. A  Jézus előtt való 
megállás, Jézus látása nem csupán a fej vagy a szív dolga, 
nem valami kegyes gondolatot és érzést jelent, hanem hozzá- 
látást az igazság munkájához, mely csak akkor igazság, ha 
igazsággá lesz. Igazsággá kell lennie, igazsággá előttem is, hogy 
van mennyei erő a segítéshez, hogy Istennek van hatalma a 
vihar és hullámok felett. Ismét csak ezt a kérdést halljuk: 
van-e Istentől jövő  erő a segítséghez, vagy pedig nincs? Itt 
nem arról van szó, hogy várjunk, míg a segítség magától meg
érkezik, akár embertől, akár a természetben, vagy a természet 
mögött rejlő ismert, vagy ismeretlen m élységből; azért nincsen 
erről szó, mert Jézus jelen van. Jézus az Islen segítsége. S 
mert ez igaz. azért van segítség számunkra is. Engednünk kell 
azonban, hogy segítsen rajtunk. Mi az ő kezében vagyunk, de 
nekünk is igazán oda kell ajánlanunk magunkat az ö  kezébe.

Milyen nevezetes pillanat az, ha ezt az ember m egérti; 
ha azonnal komolyan veszi az Istent; ha ebbe a végső dön
tésbe, ahol magát igazán Isten kezébe kell ajánlania, beleke
rül. Erről a pillanatról többmindent mondhatunk. E lőször; ez a 
pillanat mindig az igazi szükségnek, bajnak a pillanata. A  baj 
pedig akkor igazi, ha igazán nincs belőle menekvés. Nem csu
pán a halálos veszedelem re kell gondolnunk. Napról-napra van
nak nyilvános és rejtett zavarok, önmagunkkal és másokkal, 
zárt ajtók, melyek előtt állunk, melyeket felnyitni nem tudunk, 
sikertelenség és titkos rabság, melyeken változtatni nem tudunk. 
A z  Isten előtti döntésbe az igazi szükség e pillanataiban kerül
hetünk. Ennek voltaképpen nem igy kellene lennie. Jó lenne, 
ha ez  a döntés szerencsében, örömben és az életnek u. n. ma
gaslatain történnék, rendszerint azonban nem így történik. Mert 
a szerencsében és a  magaslaton, jóllehet az Isten velünk van, 
mi nem vagyunk az Istennel. Óit csak magunkra vagyunk, el
telve önmagunkkal, saját akaratunktól és képességeinktől irá
nyítva. Igazán csak a mélységben és a szükségben kiálthatunk 
Isten után. A z  Isten után va ló kiáltás aláereszkedés a z emberi 
magaslatról, meghajlás és eltörpülés. A z  Istenhez va ló kiáltás 
közben elhalványul az ember dicsősége. Nyugtalanság fog el, 
valamilyen titkos seb sajogni kezd bennünk. Megértem, hogy
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Kriivi'HHcgcmnek óh joHÓHoinnnk ncmnii értéki' HincHen, ttinnini 
vdKvoli Isten előtt CH egyedül Istennek kell inind(‘nn(‘k lennie. 
1.Miien Iliik o r vnn hullám és inély.ség és szükség, amikor mi, 
lidlmileg tekintve, .szeri'ncsé.sen és vnlnmilyen mngnsinlon élünk. 
1><- éppen n hullám és mélység és szükség nz oz igazi hrly, 
mI i i i I  Isten számomra az, aki a  szenvedésben és .szerenc.sében 
egviiinni velem és ériem van: Szabadítóm és Irgalmazóm.

Másod.szor: mindig Jézus Krisztus az, akiben mindez 
Iga/Sággá lesz. Mindig Jézus Krisztus az, aki hozzám fordul, 
mini lldvőztlőm  és Irgalmazóm. A z  kétségtelen, hogy Isten, 
I gyedül Islen az, aki megszabadít. Azonban csak az Isten, aki 
I 1 (0 1 1 bűneim közé. Isten, aki nyomorúságomon megkönyörül, 
Islen, nliiiK'k megesik a szíve rajtam, éppen ezért hozzám for
dul, lelem indul. Ez pedig Jézus Krisztus. Jézus Krisztus ezt 
|e|enli és ez az Isten ; —  Isten —  az én bűneim közöli ; 
l'ileii nál.nn a mélységben; Isten —  értem. Amit mi l.sten 
io| ig.izán ludunk és amit Istentől nyerünk; segítségei a szen- 
vedeHbeii, a bűnben és halálban, a Jézus Krisztusban tudjuk 
en nye/jük meg. A  tanítványok, amint látták Jézust, hogy jár a 
leiigeien, megijedlek, mert azt gondolták, hogy kísértet. De nem 
lilieilel volt, hanem Ómaga, aki hozzájuk lépett. Hogy Isten 
11/ én szükségemben velem  van, nem kísértet, csalás és lál- 
i/ol. Az, é()pen az volna kísértet, csalás és látszat, akkor volna 
Islen távoli, megközelíthetetlen Isten, ha Isten Jézus Kri.sztus 
nélkül csak gondolatodban és érzelmedben, vagy magad állal 
I 'ilnall kéi)ben élne, ahogyan ezt a vallások ismerik. Most 
n/obmi vided van és közel van hozzád, amilyen közel csak 
a l< gközi-li'bbi ember lehet és nem hagy el téged a te nehéz 
oiádban. „Ha kérded, hogy ki legyen az“ , hol látom meg ől, 
e/l a kőzelernben levő segítőt és érettem harcolót, nincs más 
lelelel : „Jézus Krisztus a z “ . Jézus áll előtted, a názáreti ember, 
mini állott akkor érthetetlen módon, vihar, hullám és szükség 
ko/.epelle a Innilványok előtt. S ekkor nekünk is el kell ismer
nünk nz ő igazságát és nem szabad kísérletről és csalásról 
beszélnünk, ahol voltaképpen óm aga van velünk.

I '.zzr-l (ledig a harmadik dolog függ össze ; m ert Isten nz, 
aki az én igazi szükségemben igazán nálam és velem  van, 
velem bímtimben. kétségbeesésemben, panaszomban, nálam a 
melységben, a járhalallan és feneketlen tengeren, ahol nincs ut 
a/, ember elolt, epfH’ri azért az Hr nz, aki a hullámokon hoz


