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Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te
vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj,  Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek
öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos
vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és
az  ő  útjára  tanítja  az  alázatosakat.  Az  Úr  minden  ösvénye  szeretet  és  hűség  azoknak,  akik  megtartják
szövetségét és intelmeit. (Zsoltárok 25:4-10)
Ma pedig ezt a mondatot emeljük ki a 25. zsoltárból:
„Útaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem, vezess engem a te igazságodban!”
Örök emberi kérdés a tájékozódás és az útkeresés kérdése. A költöző madaraknak, a vízi állatoknak ez az ösztöneibe
van írva.  Az embernek tudatosan vezetőt kell keresnie a fizikai térben, a történelemben és belső fejlődése irányaiban,
hogy el ne tévedjen. Az ószövetségi nép hitének alapélménye az út, a menés, a járás, a zarándoklás. Ismerjük útjukat
Ábrahám városától, Hárántól Kánaánig, onnan Egyiptomig, majd vissza Kánaánig. A történelmük csupa indulás és
megérkezés. A nép útközben tanulta meg, amennyire megtanulta, hogy csak vezető Urára bízhatja magát.  Hogy „az
Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják.”  Az út pedig a Törvény
volt: a Tízparancsolat, és számos írástudói hozzátétel az idők során.

Azután közénk jött Az Út. Nem egy gondolati, tanbeli filozófiai hozzáadás az eddigiekhez, hanem – egy Személy –
Jézus Krisztus. Menthetetlen alaphelyzetünkbe érkezett: „Mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicsőségének.”
(Róma 3:23) Bűneink elválasztanak bennünket Istentől, aki szeret minket. Eltévedtünk. Innen keressük az utat vissza
az Atyához, az elveszített Éden régi biztonságába. Vége-hossza nélkül sorolhatnánk az emberiség út-elképzeléseit:
Buddha, Visnu, transzcendentális meditáció, New Age… tessék választani, mind hozzá vezet – állítják. Különösen
szívósan tartja magát az a gondolat, hogy a visszatalálást megszolgálhatjuk a cselekedeteinkkel! (Ott ér véget minden,
amit keresztyénségnek nevezünk, ahol ezt valaki így gondolja.) Mint ahogyan Jézus szemléletes példázatában az adós
szolga ki akarja gazdálkodni a megfizethetetlen tartozását. Olyan valami ez, mint ha valaki Kalifornia partjaitól el
akarna  úszni  az  ausztrál  fővárosba,  át  a  Csendes-óceánon.  Ez  tizenkétezer kilométer  volna  légvonalban,  ha  nem
kellene kerülgetni a tengeri viharokat, az el- és visszafelé sodró áramlatokat, az örvényeket, a szigeteket és a cápákat.
Ezekkel együtt a sokszorosa, annak, aki túléli, amit kimondani is képtelenség. Lehet edzeni rá, még több úszóleckét
venni,  és pár száz méterrel beljebb úszni az óceánban.  Egy valamit nem lehet:  célba érni.  Nagyon nem lehet.  A
lehetetlenség  legfelsőbb fokáig nem lehet.  Hamar rá  kell  jönni:  vagy híd  kell,  vagy hajó,  vagy repülőgép,  mert
önerőből nem lehet. Vagy átvisz Valaki, vagy soha nem érek célba. 
Ebben a kilátástalan helyzetünkben szólal meg Jézus Krisztus kijelentése önmagáról: „Én vagyok az út.” Nem egy út
a választékból, hanem AZ ÚT. Az egyetlen ÚT. Ha volna más út is, Istennek nem kellett volna „egyszülött Fiát adni,
hogy valaki hisz Őbenne. el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” „De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy
szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt
– kegyelemből van üdvösségetek.” (Efézus 2: 4-5) 
Imádkozzunk énekünk szavaival:

Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom,
Ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom.
Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom,
Veszélyes vermemből és felszabadulnom.

Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek,
És bennem virraszd fel napját kegyelmednek;
Igaz utat mutass nékem, szegényednek,
Járhassak kedvére te szent Felségednek.

Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel,
Miként a virrasztó virradást vár éjjel;
Hozd fel szép napodat nékem is jó reggel,
Hogy szolgálhassalak serényebb elmével.

Dicsértessél, Atya Isten, magasságban,
Mi Urunk Krisztussal mind egy méltóságban,
És a Szentlélekkel mind egy hatalomban:
Háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.


