
az emlékezzék az Úrnak a búzáról és konkolyról szóló példabeszédére,
és éppen ebben a földben ismerje fö l Krisztus szántóföldjét.

Hermann Gilhaus

ISTEN A SZíVtJNKET AKAIUA

Mk 7: vita a farizeusi hagyományokról

Az ilyen evangéliumi szövegek olvasásakor talán azt gondoljuk:
mi köze a tiszta kezekkel evésnek, a poharak és edények öblögetésé
nek a mi mai nehézségeinkhez és bajainkhoz? - Az kétségtelen, hogy
a keresztény egyház már rég elvált a zsidóságtól, és ezzel eldőlt az
istentiszteletre k épesít ö tisztaságnak a ké rdése is .

De a probléma mégis megmarad. A zsidók, kül önösen pedig a Iarí 
zeusok azt hitték, Istennek tetszően cselekszenek, ha pontosan meg
tartják tisztasági parancsaikat és ál dozati előirásaikat, ha szombaton
nem tesznek meg többet eze r lépésnél, és nem ülnek egy asztalhoz a
pogányokkal. Több mint 600 parancs és tilalom gyűlt össze, és mind
egyikhez tartaniok kellett magukat. Maga mögött hagyta-e a keresz.
tény egyház mindezeket a parancsokat? fölismerte-e Isten követelé
seinek lényegét? Jó lelkiismerettel nem mondhatunk mindenestül igent
a ké rdésre. Egészen más történt. A szorosan kötelező zsidó törvények
től ugyan megszabadult a fiatal egyház. De hamarosan új ké rdések
merültek föl, és ezekre feleletet kellett találni. Az egyházban új hagyo
mányok keletkeztek. Viták adódtak a hittételek értelmezése körül, ke
re s ték a keresztény életmód k íalakít ását. A világ megértése új termé
szettudományi ismeretek következtében módosult. A régi megfogalma
zások nem illettek bele többé ebbe az új világképbe. Az új fogalmazáso
kat képes értelemben kell venni és magyarázni. Egyes fiatalok az ilyen
képes értelmezést gyámoltalan kisérleteknek tartják, és kereken ki
jelentik: ha ez igy nem történt meg, akkor a többi sem igaz, ami a
bibliában áll.

Nagy gondot forditottak az emberek arra, hogy megtartsák az áldo
zás előtti böjt parancsát. Azt hitték, Istennek tetszően cselekszenek,
ha nem vesznek részt az eucharisztikus lakomán, mert előtte egy falat
kenyeret ettek. Na gy pontossággal részletezték a vasárnapi nyugalom
parancsát ; megállapították, milyen munkákat szabad végezni, melyeket
kell elhagyni.

A példák sorát te tszés szerint fol ytathatnánk. Idősebbek hozzátehe
tik a maguk talán igen fájdalmas tapasztalatait. Ha sok keresztény
ma elégedetlen, tudni akarja, mi en nek vagy annak a rendelkezésnek
az alapja, és szkeptikussá válik, ha egyes törvényeket egyáltalán nem
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tudnak szentírásilag megalapozni, akkor ezt teljesen pozitív oldalról
kell értékelnünk. És komolyan kérdezzük meg magunktól, mit is akart
Jézus ezekkel a szavakka l mondani, mít kivánt kora embereitől, és
hogyan kell ma nekünk viselkednünk, hogy megfeleljtink igényének.

Igen, ez egészen bizonyosan jó, és az evangéliumnak megfelelő. Jó,
ha nemcsak azért mondunk le pénteken a húsról, mert ez az egyház
előirása. Ha vasárnap misén veszünk részt, ennek nemcsak az egyház
parancsa miatt kellene történnie, amely kötelezi erre hiveit. Legytink
vele tisztában: sokszor könnyebb megtartani egy meghatározott tör
vényt, mint azt kérdezni, hogy mit akar ebben a helyzetben tölem az
Isten? Egy törvény teljesitésével viszonylag könnyen tehettink szert jó
lelkiismeretre: eleget tettünk az előirásnak, és ez megnyugtatólag hat.

De az ilyen lelki be állítáara érvényes lzaiás próféta szava: Csak a
szánkkal tisz te ljük-e Istent? Hol van a szivünk? Isten többet akar tő

lünk emberektől. A szivünket akarja, azzal kell neki szelgálnunk. Min
dig újból bele kell nézni a szivünkbe. Ez néha nagy erőfeszitésbe ke
rülhet. Szivesebben itéltink meg másokat, mint saját magunkat. Kér
dezzük csak meg egyszer magunktól: rní ért megytink vasárnap misére?
Miért járulunk szentáldozáshoz? Miért adunk olyan keveset, vagy olyan
sokat, ha jótékony célra gyüjtenek? Miért veszünk részt munkánkkal
a plébánia életében, vagy miért húz6dozunk egy feladat elvállalását61?
Hol a szivünk?

Jézus adott egy csalhatatlan m ércét indítékaink megitélésére: Egye
dül az Isten és a felebarát iránti szeretet a döntő . Pál apostol szavával
mondva: minden értelmetlen és értéktelen a szeretet nélkül, sőt enél
kül az ember minden tette, még életének feláldozása is csak zengő érc
és pengő cimbalom.

Mindenképpen belső magatartásunkról és beállítottságunkról van
szö . Szivünkben történik meg az előzetes döntés, hogy nyitottak le
szünk-e mások iránt, vagy irigyek, kapzsik, rosszakaratúak, gőgösek.

Isten a szivünket akarja; ugyanazt akarják az emberek is, akikkel
találkozunk . Azért mi ndig meg kellene kérdeznünk, hogy is állunk a
szivünkkel. Mindig újból világosan meg kell értenünk, hogy nem ennek
vagy annak a parancsnak a teljesitése tesz benntinket megigazulttá
Isten előtt , hanem egyedül a szeretet mértéke dönt.

K önyörögjünk. Istenünk, te Jézus Krisztus által megmutattad ne
künk, mi a fontos korunkban és cselekvéstinkben. Kérünk Téged mín
den állami és egyházi törvényhozóért: vezesse őket mindig az igazsá
gosság és a szeretet. Kérünk minden igehirdetőért, hogy hallgatóik
nak ne emberi előírásokat hirdessenek, hanem az Evangéliwn szaba
dító üzenet ét. Kérünk míndannyíunkért, akik szavadat hallgatjuk, hogy
ne bújj unk törvények és előirások mögé, hanem szivünkkel szolgál-
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junk Neked és em bertársainknak . Istenünk, Aty ánk, ébreszd fe l mind
nyájunkban a bizalom, a remény és a szeretetben való b izakodás szel
lemét, hiszen ez a szeretet közel van hozzánk Jézus Krisztusban, a te
Fiadban. Amen.

Gémes István ev. lelkész

"ME RT AZ EMBERFIA NEM AZÉRT JÖ TT, HOGY KISZOLGALJAK,
HANEM HOGY Ö SZOLGALJON ÉS VALTSAGUL ADJA ÉLETÉT

MINDENKIÉRT" Mk 10,45

Ennek a jézusi igének megértésénél két nagy nehézséget lá tok rög
tön magam előtt. Nem tetszik a szolgálat szó, és hiányérzetem támad,
mert így Jézus nem lehet az IDEALOM. Ideálul szívesen választok
valakit, aki imponál, aki meghat, akire fölnézhetek, aki magasztos gon
dolatokat közöl velem, aki valamilyen formában "több", mint magam
vagyok. Nem értem, hogyan imponálhat nekem egy szolga . Lehet-e ő

több nálam. És zavar a szolgálat, mint SZÓ , mint kifejezés! Ha Istenre
gondolok, akkor benne az uralkodás, a tekintély, az elérhetetl en ma
gasság, a rentrnség, az erő ragad m eg elsősorban. Mindennek ellen
kezőjét állítja itt Jézus magáról. S nemcsak hogy állítja, hanem es ze
rint élt is! Mindig is megértettem a makáriai börtönben ülő Keresz
telő Jánost, ahogy idegesen, csalódottan, kétségbeesetten küldte tanít
ványait Jézushoz a félelmetes kérdéssel: Mondd, te vagy-e az, akit
megígértek nekünk, vagy másra várjunk? Ö az Eljövendőt nagynak,
hatalmasnak, bírónak, ítélőnek. magasztosan·megfellebbezhetetlenül
cselekvőnek hirdette meg. S jött helyette a "szelíd", aki lábat mosott
másnak, szemet nyitot t másnak, lábat tett járóvá másnak. Csak szol
gált, s esze ágában nem volt m ások szolgálataít a maga szám ára
igénybe venni.

Aztán itteni helyzetünkre gondolok. · Importáljuk a munkások míl
lióit, mert jólétünkben érthetetlen lett számunkra, hogy valakit vagy
valakiket, tehát mást tegyünk az érdeklődés középpontjába, mint ön
magunkat. Másképpen nem lehet m egmagyarázni azt a gondolkodást,
amely nem akar már másnak szolgální. hanem mindent megtesz 
mert anyagilag, gazdaságilag ezt megengedhetí m agának - , hogy neki
szolgáljanak. De kezdjük fölfedezní, hogy ennek következményei van
nak. Pl. az, hogy elveszitetttik a magunkra vállalás, az önmagunk be
vetése, az elvégzett munka miatti örömöt és örülni tudást. Azaz: sze
gényebbek lettünk. Mert a gazdagsághoz nemcsak az elfogadni tudás
tartozik, hanem sokkal inkább az adni tudás. S ha Jézus egyszer azt a

• A szerz ö Nyugatnémetországban él.
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