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győzőnek és üdvözítőnek. A z  a forrás, melyből minden erő és 
győzelem  származik, az az Istennel, az ő mennyei atyjával 
való élő kapcsolatában van. Látjuk, hogy az ő bensőjének min
den ajtaját hogyan nyitotta fel Isten előtt és Isten a maga gaz
dagságából és titkaiból hogyan bizott rá mindent. Látjuk, hogy 
életének egyetlen nagy tennivalója az, hogy Isten az legyen, 
azt tegye és azt adja, ami ő  akar lenni, amit ő  akar tenni, 
amit ő  akar adni. Látjuk, hogy semmi mást nem keres, mint
hogy elmélyüljön Isten gondolataiba, hogy Isten gondolatai az 
övében megnyilatkozhassanak: hogy elmélyüljön Isten akara
tába, hogy Isten akarata az ö akaratában és cselekvésében 
utat törjön ; hogy beleélje magát a mennyei atya szívébe és 
lényegébe, hogy az ő szívében és lényegében magát megje
lentse. A z  Atya minden és minden az Atyáé, ez legerősebb 
bizonysága, kősziklája, vára, ereje és győzelme. Ebből a bizo
nyosságból meríti minden erejét és szabadságát. Ez a bizonyos
ság kiséri az emberekhez, ezért akar mindenkit Isten szá
mára igénybe venni. Látja az embernek hibáit, bűneit, 
látja jobban és mélyebben, mint bárki más, de látja mennyei 
atyja készségét is, hogy ő a bűnöket megbocsátja ; tudja, hogy mi 
milyen nagy távolságban élünk Istentől, de még jobban tudja azt, 
hogy Isten nem akar távol maradni tőlünk. Isten kész hozzánk 
jönni az ő  világának minden erejével és szabadításával.

Ez Jézus Krisztus. Ez az ő szolgálata és alárendeltsége 
Istennek, ez  az ő kapcsolata V e le ; ez az ő mélységes szere- 
tete es hű sége; ez  az ő jósága, megbocsátása, bűnünk vise
lése ; ez az ő győze lm e ; ez  az ő megbékülése, megváltó ha
talma, az ő isteni lényege. Így áll előttünk az Atya Fia, kegye
lemmel és igazsággal teljesen. Ak i őt látja, az A tyát látja, bele 
lát gondolataiba, akaratába, hogy ő békességet, megváltást, az 
ő  országát akarja.

Minél hosszasabban nézzük őt, annál jobban elfog a fáj
dalom és v á g y ; szeretnénk részesülni ebben a csodálatos ado
mányban. Szeretnénk bemenni az ő  Atyjának országába ; sze
retnénk fellélegzelni abban a levegőben, mely Jézus körül áram
lik, szeretnénk benne élni ebben a bizalomban és szeretetben. 
ahol oly gyermekiesen élhetünk Istennel és testvériesen az em 
berekkel. Bárcsak megadatnék ez nekünk I És most, mintha a 
mi legbensőnk mélyében az ajtócska nyiladozni kezdene és mi 
kijoiméiik (ikiiratosságunk és bekéi)zell.ségünk várából s mintha

mi is szeretnénk belenőni az Üdvözítő életébe. Isten is ezt akarja 
és nem mást. A zt akarja, hogy nézzük Jézust és addig néz
zünk az ő  otthonába, míg a mi otthonunkká lesz az. Jézus nem 
magáért él. ö  Istenért és értünk v a n ; Isten azt akarja, hogy az 
ő élete a mi életünk is legyen. Tegyük le aggodalmainkat, kis
hitű gondolatainkat, hogy már nem lehet más az élet ezen a 
földön. Higyjük, hogy Isten még mindig Isten és van hatalma 
rá, hogy akaratát végbevigye. Életet akar számunkra. Erre se- 
git és erre ad erőt és bátorságot Jézus. Aki őt látja, az Atyát 
látja, nemcsak az Atyát, nem I a te Atyádat, az én Atyámat, 
a mi Atyánkat, Istent, aki minden ember Atyja akar lenni, aki 
minden gyermekének életet ajándékoz. M i ne néznők ő t?  Mi 
ne fogadnánk el az új erőt, amire szükségünk va n ?  Mi ne 
hinnénk benne, ennek a sötét életnek rabjai, az új életnek 
örökösei ?
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