
„NEM ÉN KIÁLTOK" 

lKor, 2,12—13 
Amikor az ember a legnagyobbat, a legigazabbat mondja, soha-

sem önmagáról vagy önmagáért beszél, és sohasem pusztán csak ön-
maga. ítéleteink súlyát, értékét az szabja meg, hogy a végtelenből 
mekkorát tudunk megfogni és egyéni életünktől mennyire tudtuk füg-
getleníteni magunkat. 

Egy ember szíve túlságosan kicsi ahhoz, hogy világméretekben 
enyhülés szülessen melegéből. Egy ember hangja túlságosan gyenge 
ahhoz, hogy túl lehessen kiáltani vele a láthatáron. Egy ember szeme 
túlságosan gyenge ahhoz, hogy a jelenségeket minden látószögből 
vizsgálhassa. És mégis, az egyes ember szíve, hangja, szeme: egész je-
lentéktelen, gyönge valója szükséges a világméretekhez. Mert mégis 
van szavunknak súlya, szívünknek melege, szemünknek látása. 

A költő, amikor szavának súlyát akar ja érzékeltetni, azt mondja: 
„Nem én kiáltok, a föld dübörög". Vagyis, amit mondani fog, olyan sú-
lyos igazság, hogy akár az egész föld is düböröghetné. Pál apostol, 
amikor prédikál, hangsúlyozni kívánja többször is: én nem e világnak 
lelkét vettem, hanem az Istenét, az Ö szent lelkét? nem önmagamat pré-
dikálom, hanem a megfeszített Jézust; és nem önmagamra való tekin-
tettel prédikálok, hanem azért, hogy mindenkit, aki hallgatja az én 
beszédemet, közel vezessek Jézus szeretetéhez. 

Unitárius vallásunk a szabadság vallása. Pál apostol szavával élve,-
„szabadságra hivattatok atyámfiai" (Gal 5,13). Vallásos tevékenysé-
günket a szabadság törvénye, vagyis egyéni hitünk diktálta magatar-
tási forma jellemzi. Szabadságunkban esetről esetre nekünk magunk-
nak kell döntenünk hitünk gyakorlásának kérdéseiben. Szabadsá-
nunkban önmagunkra vagyunk utalva. Ez a szabadság felelősséggel jár. 
Egyéni felelős döntéseinkben sokszor elbizonytalanodunk. Nem va-
gvunk bizonyosak abban, hogy jól döntöttünk-e, a szabadság törvé-
nvének szellemében. A fiatal próféta, Jeremiás kétsége merül fel ben-
nünk. Még túl fiatal vagyok és nem tudok beszélni, egy egyház, egy 
nép, a kereszténység, Jézus vagy Isten nevében. Kevés a tapasztala-
tom, kevés a tudásom, kicsi a szívem ahhoz a feladathoz, amely-a hit 
világméretű dolgaiban előttem áll. 

Valóban, mindaddig nehéz, amig felismered, hogy bármily gyenge, 
bármily tudatlan, tapasztalatlan légy is, létjogosultságod van, ha nem 
pusztán egyéni érdek az, amire támaszkodsz, ami vezérel, hanem az 
„Isten lelke", „Isten ereje". 

Így már el tudod mondani: nem én állok előttetek egyedül, szemé-
lvemben itt áll egy olyan egyház, melv Jézus tanításán alapul, alapí-
tója és márt ír ja Dávid Ferenc és követői nem csak idehaza, de a világ 
minden táján ugyanúgy hisznek a keresztény eayház hivatásában, mint 
én. Nem én beszélek, én kevés volnék ahhoz. Beszél bennem az Isten 
lelke. Nem magamat prédikálom, hanem a legnagyobb tanítómester, 
Jézus tanítását. 

Ez a belátás megszabadít minket a személyhez kötöttségtől is, mely 
sokszor gyengít minket. Megszünteti benned azt a felfogást, mellyel 
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hitedet a lelkész, a gondnok, vagy más szolgálattevőhöz kapcsolod, 
mondván: ha tetszik nekem az illető személye, hiszek. 

Isten igazsága akkor is igazság marad, ha valaki gyarló szóval hir-
deti. Isten szeretete akkor is a legnagyobb szeretet lesz, ha valaki ar-
ról botladozó nyelvvel, halkan beszél. 

Ha érzed, hogy lelkedben súlyosabb igazságok születtek, ne fél j 
azokat kimondani, tudd meg: nem te mondod. Aki mondja, benned sok-
kal több, mint te vagy. Istennek benned lakozó lelke szólalt meg. 
Ámen. 

BIBLIAI FOGALMAK 

ADNI: ISTEN AD 

ApCsel 17,24—25 Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami 
benne van . . . Ő ad mindenkinek életet, leheletet és 
mindent. 

Mt 5,45 Legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza nap-
ját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és ha-
misaknak. 

lKir 3,5 És ezt mondta Isten: Kérj valamit, és megadom ne-
ked! 

Précl 2,26 Mert annak az embernek, akit Ö jónak talál, böl-
csességet, tudást és örömet ad. 

* 

Jak 1,5 Ha pedig valaki nem elég bölcs, ké r jen bölcsessé-
get Istentől, aki készségesen és szemrehányás nél-
kül ad mindenkinek. 

5Móz 30,19 Élőtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az 
átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utó-
daid is! 

Jel 2,10b Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koroná-
ját! 
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