
KOVÁCS ISTVÁN 

AZ EMBERT TETTE MÉRI 
Lk 6,43—46 

GyümölcsringatÓ őszi napon ment ki kertjébe -a gazda, szemrevéte-
lezni a fákat. Megállt egy törpe növésű ágas-bogas fa mellett. —- Vén, 
ki kellene vágni! — gondolta, míg keze a közeli ágakról kínálkozó gyü-
mölcsök után nyúlt, majd gyümölcsét ízlelgette ajka. Csodákozva kapta 
fel a fejét: Érett, ízletes, pompás gyümölcs! — A fa megmarad! — 
állapította meg. Nem rossz az -a fa, amely jó gyümölcsöt terem. 

A gazda továbblép. Mutatós, sima ágú, büszke fa mellett áll meg. 
Fürkészőn vizsgálni kezdi. Kevés gyümölcs az ágak hegyén. Elérni is 
nehéz. S amit szakít, attól is savanyú fintorba ráng az ajka . . . Nem jó 
az a fa, amely rossz gyümölcsöt terem! 

— Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit 
mondok? Miért mutogatjátok magatokat jó gyümölcsöket termő fa 'képé-
ben, ha nem teremtek jó gyümölcsöket? 

Váratlan fordulat a jézusi kérdés annak, aki a történet folytatását 
várná. Rádöbbenti a hallgatót, hogy a példázatban róla — életéről és 
cselekedeteiről — van szó. Jézus példázatában a fa: az embert jelké-
pezi. Olyan az ember is, mint a fa. Értékét gyümölcseivel mérik. Az 
embert is tette méri. 

A gyümölcs a föld áldott, tápláló * nedveiből és a Nap simogató su-
garaiból keresztezett — édesített és önmagát kínáló — áldás, ajándék. 
A jó ember cselekedtei is ilyenek: a föld szükségeiből fakadó, Isten nap-
sugaras szeretetéből táplálkozó, s a szív melegével édesített életáldások. 
Jó ember az, aki ilyen gyümölcsöket terem! 

—• Miért mutogatjátok magatokat jó gyümölcsöket termő fa képé-
ben, ha — „nem teszitek, amit mondok"? 

Megragad ez a szó: mutogatjátok magatokat. Mikor „mutogatjuk 
magunkat"? Akkor, ha tulajdonképpen nem vagyunk olyanok, amilye-
neknek látszani akarunk, szeretnénk. Ilyen önmagát mutogató — a jó 
gyümölcsöket termő fa képében tetszelgő —, de a valóságban nem ilyen 
emberekről szól Jézus, amikor a képmutatókról beszél: — Vigyázzatok: 
a jó cselekedeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy mutogassá-
tok nekik magatokat. . . Amikor tehát adományt adsz -(jót cselekszel), ne 
kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik (Mt 6,1—2). Ami-
kor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeret-
nek a zsinagógában és az utcasarkokon állva imádkozni, hogy mutogas-
sák magukat az embereknek (Mt 6,5). Amikor pedig böjtöltök, ne néz-
zetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lás-
sák az emberek böjtölésüket . . . (Mt 6,16). 

Mi a közös jellemző e típusokban? Nem olyanok, mint amilyennek 
mutatni akarják magukat. Látszat-emberek. Mert: nem szívből ad — s 
épp szűkkeblűségére vet fényt az, -ahogyan ad! —, aki mutogatja ma-
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gát; nem szívből imádkozik, és nem a lélek szükségléből böjtöl áz, aki 
mutogatja magát. 

Miért mutogatjátok hát magatokat jó gyümölcsöket termő fa képé-
ben, holott nem teszitek, amit mondtok? — kérdi Jézus, önmagatokat 
csaljátok meg. Istent nem lehet megcsalni. Teremjetek jó gyümölcsöket, 
hogy akik részesednék jó cselekedeteitek gyümölcseiből, dicsőítsék a ti 
mennyei Atyátokat! 
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EGYHÁZI ÉLET —HÍREK 

Egyházi közgyűlések 

A Maros-Kiiküllői egyházkör szept. 5—6. napjain a jobbágyfalvi 
egyházközségben tartotta évi közgyűlését, amelyen az Egyházi Központ 
képviseletében jelen volt dr. Gyarmathy Árpád főgondnok és dr. Erdő 
János főjegyző. 

Közgyűlés megtárgyalta az esperes évi jelentésé^, a különböző bi-
zottságok előterjesztését, a képviselőtanácsi leiratokat és az 1982. évi 
költségvetést. A szept. 5-én tartott esti istentiszteleten a szószéki szol-
gálatot Kiss Z. Mihály csokfalvi lelkész végezte, az énekvezéri teendő-
ket Májai Zsigmond jobbágyfalvi énekvezér látta el. Az istentiszte-
let keretében Balázsi László szentháromsági lelkiész saját megzenésíté-
sében Ady Endre-verseket adott elő citer átkísér éttel. A vasárnap de. is-
tentiszteleten Balázsi László prédikált, majd Szász Dénes lelkész ismer-
tette a vendéglátó egyházközség 30 évre visszatekintő történetét. 

A Székelykeresztúr-Udvarhelyi egyházkör szept. 5—6. napjain a 
homoródújfalvi egyházközségben tartotta évi közgyűlését. Az Egyházi 
Központot Sebe Ferenc előadótanácsos képviselte. 

A közgyűlés napirendjén az esperes évi jelentése, bizottságok elő-
terjesztései, a főhatósági leiratok ismertetése, valamint az 1982. évi 
pénzügyi terv szerepeltek. A szombat esti istentiszteleten, melynek ke-
retében megemlékeztek a templom építésének 180. éves évfordulójáról, 
Fekete Attila firtosváraljai lelkész prédikált, a kántori teendőket Máthé 
Mária homoródszentpéteri énekvezér végezte. A vasárnapi istentisztele-
ten Kedei Mózes újszékelyi lelkész végezte a szószéki szolgálatot, az 
énekvezérit pedig Demeter Dénes városfalvi énekvezér. 

A Sepsiszentgyörgyi egyházkör szept. 6-án Nagyajtán tartotta évi 
közgyűlését, melyen a főhatóság képviseletében dr. Barabássy László 
főgondnok vett részt. A tárgysorozat főbb pontjait képezték: az esperes 
évi jelentései, a különböző bizottságok előterjesztései, E. K. Tanácsi le-
iratok és az 1982. évi költségvetés. A közgyűlési istentiszteleten Ko-
tecz József felsőrákosi lelkész mondott egyházi beszédet, az énekvezéri 
teendőket Kisgyörgy Mihály árkosi kántor Végezte. Az istentisztelet 

' keretében énekelt a felsőrákosi egyházközség énekkara. 
Mind a három egyházköri közgyűlés szeretetvendégséggel zárult. • 

189 




