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így szólt: „Eredj ki tisztátalan lélek ez emberből". A beteg úgy látszik, 
nem akar meggyógyulni, mert a gyógyulás fájdalommal jár. Ezért szól: 
„Mi közöm hozzád, Jézus? Ne kínozz engem!" 

Hogy lelki betegségeket képes volt gyógyítani Jézus, azt tényként 
fogadhatja el a mai ember is. Az is tudott dolog, hogy ma is vannak 
bőven lelki betegek. A „gonosz lélek" ma is megszállva tart sokakat. 
Sajnos, nem is akarnak ezek se meggyógyulni. Ha hivatkozol Jézusra, 
jóságára — ők is igy válaszolnak: Mi közöm Jézushoz? Mi közöm fele-
barátomhoz, mi közöm egyházamhoz, népemhez? Mi közöm a „világnak 
száz bajához" — éljen meg mindenki, ahogy tud! 

Szép gondolat van elrejtve az evangéliumi történet záró ré-
szében. A disznók bele vesznek a tengerbe. Gazdáik sajnálják disznóikat. 
Ahelyett, hogy örvendeztek volna Jézus gyógyítói munkájának, a meg-
gyógyult betegnek — elűzik őt arról a vidékről. 

A jézusi tanítás, az evangélium az, ami sok-sok lelki betegségünket 
meggyógyíthatja. Ne űzzük ki életünkből Jézust! Ámen. 
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Az ószövetségi történet szerint az emberiség ősi, nagy családja 
• elindul Ázsia belsejében, Keletről Nyugat felé. A Tigris és az Eufrátesz, 
valamint a Perzsa öböl határolta termékeny síkságon — Sineár földjén 
— megállnak, letelepednek és így szólnak egymáshoz: „Gyertek, 
építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; 
és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész Föld 
szírién". 

A város megépül — Bábel vagy Babilon a neve. A torony is meg-
épül. Hérodotosz szerint nyolc szint magasságban, megközelítve a 
100 métert. Alapjai ma is láthatók. Az eget azonban, nem érte el. A 
történet szerint abba maradt a munka, mert az emberek nem értet ték 
meg egymást, más és más nyelven kezdtek beszélni. 

Hazánk népei, az 1989. decemberi fordulat után, szintén akartak, 
akarnak valamit építeni; falvakon,, városokon, az egész országban. Sőt, 
Európa s az egész világ nemzetei ú j Európát, ú j világot kívánnak ki-
gondolni, létrehozni. Az eredmény egyelőre hasonlít a „bábeli zűr-
zavarhoz", hazánkban s az egész világon,. 

A sikertelen építkezés után Sém utódai tovább mennek. Bizonnyal 
egységes nyelvet beszélnek, mert lassan-lassan hazát, várost és templo-
mot építen,ek Kanaán földjén. S a történelem rendjén még kétszer épí-
tenek otthont maguknak: a babiloni fogság után, valamint a második 
világháború után. 

Vajon sikerül-e Európa, s a világ népeinek az ú j rendet, az ú j 
világot felépíteni? A siker attól függ, hogy meg tudjuk-e érten,i egy-
mást? Mi, itt hazánkban szomorú bizonyságát adtuk annak, hogy nem 
ér t jük meg egymást. Azért, mert más nyelvet beszélünk? Nem, hanem 
azért, mert nem szeretjük egymást. 
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Sokan azt vallják, hogy az egységes nyelv a munka. Bábel építői 
bebizonyították, hogy ez nem igaz. Végeredményben a munka is el-
választhat egymástól, az egyéni haszonra való törekvés által. Önzővé, 
iriggyé, kapzsivá teheti az embert. Az emberiség, így Románia népeinek 
egységes nyelve — nem lehet más, mint az Újszövetség nyelve, a 
szeretet nyelve. Imádkozzunk Istenhez, tanítson meg minket a szeretet 
nyelvére. Amen. 

ÚJJÁ KELL SZÜLETNI! 

Jn 3,3 

Jézus megjelenésével ú j világ kezdődik az emberiség történetében. 
A názáreti próféta tanítása határkő. Két részre osztja a történelmet: 
Jézujs előtti és Jézus utáni részre. Két tanítás, két eszme vívja harcát: 
a zsidó vallás, valamint Jézus szeretetről szóló tanítása, vallása. 

A korabeli ember — még Nikodémusz, a zsidók főembere is *— 
fölteszi magában a kérdést: Vajon melyik tanítás az igazi? Kérdésével 
Jézushoz megy. Alig lép be a Mesterhez, még meg sem nyit ja jó-
formán a száját, a kérdést föl sem teszi, Jézus már tudja, miért ment 
hozzá és így szól: Üjonnan kell születned, mielőtt bármiről is szólanál! 

Ma is egy ú j világban élünk. A régi világ és az ú j világ szelleme, 
tanítása vívja egymással harcát. Magunkba szállunk, gondolkozunk — 
még a Nikodémuszhoz hasonló főemberek is —, melyik a jobb? Ha 
panaszainkkal, ilyszerü gondjainkkal Jézushoz mennénk, hozzánk is így 
szólna: Először szülessetek újjá, aztán majd beszélhetünk egyebekről is. 

A vallásos gondolkozás, az idealizmus fő tétele az egyén, az egyes 
ember. Ez az egyén, ez az egyes ember kell megváltozzék ahhoz, hogy 
egy ú j világ, egy jó világ kezdetét vehesse. Rossz, gonosz ember a jót 
is elrontja. 

Szép a család — senki sem tagadja —, a boldogság fészkének is 
nevezik, de elég egyetlen családtag rosszasága ahhoz, hogy a „boldogság 
fészke" pokollá változzék. Hát mégha minden tagja rossz! 

Szép egy falu, egy egyházközség közössége, de elegendő egy-két 
tag gonoszsága ahhoz, hogy megmérgezze annak életét. Sőt, az egész 
emberiség életét, boldogságát tönkreteheti egy Heródes, egy Néró, egy 
Hitler . . . 

Szükség nektek újonnan születnetek! 
Hogyan születhetik új já az ember? Ha magáévá teszi a jézusi 

tanítás lényegét, amely nem más, mint a szeretet. Az út az újjászületés 
felé, az állandó tökéletesedés: „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a 
ti mennyei Atyátok tökéletes." Amen. 



Nyitrai Mózes 

LELKI BÉKESSÉG 

Jn 14,27 

Jézus köszöntési formája: Békesség néktek! Ezzel köszönt be a 
világba: Dicsőség a magasságos mennyben az Istennek és a földön 
békesség a jóakaratú emberek között! És ezzel búcsúzik is ki a világból: 
Fiacskáim, még egy kevés ideig leszek veletek. Kerestek engemet, de 
ahová én megyek, ti most oda nem jöhettek. Megígérvén az ú j vigasz-
talót, kijelenti nagy hagyatékát: „Békességet hagyok néktek; az én 
békességemet adom néktek; nem úgy adom én néktek, amint a világ 
adja . Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!" 

1. Békét ad Jézus, de nem amint a világ adja. A világ lakat s a 
kulcs békéjét, nyugalmát adja. Ezzel szemben Jézus a becsületesség bé-
kéjét köti a lelkekre. Mert hát jelent-e igazi nyugalmat a bezárkózás? 
Megszívlelendő ugyan a közmondás, „Aki jól zár, jóí nyit ; biztosan 
fekszik és biztosan kel, ki magára zárja a j ta já t" . Nyugodtabban indul el 
otthonról és remény teljesebben tér haza, ha jó lakatkulcsot hordoz 
magával. Számtalan tapasztalatunk van arra, szükséges és hasznos az 
elővigyázatosság. Mert alkalom szüli a tolvajt, nem szabad alkalmat 
adni a gyenge jelleműnek, hogy kísértésbe essék; nem szabad tápot adni 
<i nyolcadik parancsolat áthágásához. Nap-nap után, újságolják napi-
lapjaink, hogy miként cserélnek gazdát milliós vagyonok, miket páncél-
szekrényekben őriznek, hátha még lakat és kulcs sem volna! A kulcs és 
a lakat azt a célt szolgálja, hogy ne nyugtalankodjék a tulajdonos szíve 
és ne féljen, és lám, mégis van ok nyugtalanságra és félelemre. 

Ezzel szemben Jézus békéje a becsületesség békéje. Becsületes 
emberek kellenek a lakatok mellé, vagy azok helyett! Ismeretes meg-
állapítás, hogy legjobb üzlet a becsületesség, következőleg a legrosszabb 
üzlet a becstelenség. Hirdetés jelent meg az újságban: „Elvesztettem 
erszényemet 200 arannyal, a becsületes megtalálója felét kapja jutalmul". 
Jelentkezik a becsületes megtaláló s vár ja a jutalmat. Ám a vesztes 
nem fizet azzal az indokkal, hogy az erszényben még volt 200 arany 
értékű drágakő is, amit köteles visszaszolgáltatni a megtaláló, bűnvádi 
eljárás kilátása mellett. A bíróságon a vádlott esküvel bizonyítja, hogy 
az erszényben drágakő nem volt. Az állítólagos tulajdonos azonban 
hajthatatlan, követeli a drágaköveket. A bíróság ítélete a következő: 
Mivel nem azonos a megtalált és az elvesztett erszény, 40 napig nem 
köteles fizetni semmit a megtaláló. Ha azonban ez idő alatt nem jelent-
kezik a tényleges tulajdonps, a megtaláló megtarthatja az erszényt 
magának. , ^ 

Közismert az a közmondás, mely szerint: „Hiábavaló védeni a be-
csületet, ha az nincsen.", vagy: „A becsületen esett foltot nem veszi ki 
semmi mosószer, csak a megbánás és a jóvátétel." Ezt a keresztény fel-
fogást tudja széles körben az emberiség, de jézusi békét és nyugalmat 
.akkor biztosít, ha gyakoroljuk is. 




