Útnak indító sorok

Bizony, rejtőzködő Isten vagy te,
Izrael Istene, szabadítója.
Iz 45,15

Keressük, egész életünk folyamán keressük, akár tudatosan, akár magunk se tudunk róla, ezt a rejtőzködő
Istent, létünk forrását és igazságát, boldogságunk beteljesítőjét, örök hazánkat. Egész életünk útvesztőjében
fürkésznünk kell, merre is találunk rá. Természetünkbe
oltva kaptunk hozzá mindnyájan élő lelkiismeretet, vágyat az igazságra, jóságra, szeretetre, a boldog életre, az
igazi hazatalálásra. Ám, mint Odüsszeuszt a hánykódó
tengeren, utunkon minket is ezer megtévesztő szirénhang próbál eltéríteni, félelmetes veszedelem vagy sötét kilátástalanság késztet feladásra.
Széles az út, amely a romlásba visz… keskeny az út,
amely az életre vezet – kevesen vannak, akik megtalálják.
(Mt 7,13-14)

Keressük az útjelzőket.
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Könnyebb a hívő embernek, aki hisz Istenben, az
örök életben, a mennyek országában, vallja, hogy a
Szentírás Isten szava, és tudja, hogy benne van elrejtve
a térkép a keskeny úthoz. Ők azok – valljuk meg – akikről Jézus azt mondja: kevesen vannak. Azok, akik őszintén hisznek benne, hogy Ő az út, az igazság és az élet.
Nekik, a hívő keveseknek sem olyan könnyű, mert
Isten rejtőzködő Isten. Nem erőlteti ránk magát: várja,
hogy saját szabad akaratunkból fedezzük föl boldogító
jelenlétét. Aki bizalommal várja, keresi, annak időnként
„Jelenti magát Jézus” – ahogy a magyar népének fogalmazza. Ez ajándék, amely kötelez! Akiknek füle van a
titkok hallására, szeme a látására, azokra, azaz a kevesekre vannak bízva a sokak, az útvesztőben szenvedő
tévelygők. Az ő számukra kell láthatóvá taposni azt a
keskeny, de járható, célba vezető utat.
Hol is vannak elrejtve az útjelzők?
Útjelző például maga a Szentírás. Ám a szavakat
könnyű félreérteni.
Az itt található Bibliai szófejtő sorozat a magyar nyelvű bibliai szavak, vallási kifejezések könnyen félreérthető sokaságából ragad ki néhányat, hogy lemossa róluk a mintegy öt évszázada rájuk rakódott megtévesztő
rétegeket, fürkészi az igazi értelmüket, hogy világosan
mutathassák az utat.
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8.

Örömlecke

Testvérek, örüljetek, tökéletesedjetek,
buzdítsátok egymást!
2Kor 13,11

A Hűvösvölgyi út fél szélességben föl van bontva. Csatornákat fektetnek. Ez az út amúgy is rendkívül forgalmas és túlterhelt, rendszeresen bedugul rajta a közlekedés. Hát még most! Fél sáv le van zárva, ideiglenes
közlekedési lámpák tartják a rendet, hol az egyik, hol a
másik irányból jövő autókat engedve át. Mindenki türelmetlen, a rekkenő hőségben az utasok toporognak
a buszban, mord pillantásokat vetnek a csatornaépítő
munkagépekre.
Ámde a négyéves Berci arrafelé szeret gyalog hazajönni az óvodából. Földbe gyökerezett lábbal nézi a
munkát, még az ujját is bekapja, pedig arról mintha már
leszokott volna. A hatalmas markoló kimar egy óriási
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kupac földet, majd ügyesen forogva belecéloz a gödörbe, és zsupsz, beleejti.
Berci kikapja az ujját a szájából, ugrál örömében, és
megtapsolja az ügyes produkciót. Még kurjant is hozzá. Elvonszolni sem lehetne, újra meg újra végigköveti
lélegzet-visszafojtva a műveletet, mindannyiszor tapsol
és ugrál örömében. A munkások vele örülnek. Végre
valaki nem ellenségnek tekinti őket! Végre akad, aki elismeri a szorgalmas, mindnyájunk javát szolgáló ügyességüket. Így mindjárt más hőségben, porban dolgozni!
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9.

Győzelem a rossz fölött

Ne győzzön rajtad a rossz,
te győzd le a rosszat jóval.
Róm 12,21

Berci akkoriban még alig múlt kétéves. Nyár vége
volt, várandós édesanyja a kertben a paradicsomokat
szemlélte, az éretteket szedegette. Berci a közelében
tett-vett. Édesanyja odapillantva látja, hogy Berci valami ismeretlen piros bogyókat szedeget, sőt eszeget
nagy sietséggel. Mi lehet az a bogyó? Senki nem tudja.
Gyors telefon a gyermekkórház mérgezési osztályára,
mi ilyenkor a teendő. Az, hogy azonnal vágják taxiba
magukat, és a bogyós növénnyel együtt száguldjanak
a kórházba. Ott aztán megállapították, hogy a növény
ebszőlő csucsor nevet visel, öt-hat szemtől már súlyos
idegrendszeri tünetek lehetnek, tíz meg elég a halálhoz. Bercinek azonnal gyomormosáson kell átesnie. Ez
bizony kegyetlen művelet, nem várandós édesanyáknak
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való látvány. Szegény Berci is megszenvedte. Éjszakára
bent kellett maradni a kórházban megfigyelésre, édesanyja is vele maradhatott.
Másnap reggel érkeztek haza. Kérdem tőle:
– Bercikém, hol voltál te éjszaka?
Berci kicsit keresgél az emlékeiben, talál benne valami szépet. Azt szedi inkább elő:
– Édesapával voltam. Vele voltam dolgozni.
– Igen? – kérdezem csodálkozva.
– És Édesanya hol volt?
Gyorsan jön a válasz:
– Ő kórházban volt…
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