
hatására, vezényszóra vagy parancsra szolgálni Istent és embert? A válaszom 
egyértelműen ez: nem lehet. Szeretni, szolgálni, hinni, jót cselekedni csak ön-
ként, saját akaratunkból és elhatározásunkból, belső igénytől és meggyőződés-
től hajtva lehet és érdemes! A kereszténység fennmaradását ennek köszönheti, 
mert a kereszténység lényege az önkéntességben rejlik. Erejét és elevenségét ez 
az önkéntesség adja. A zsoldos pásztor, csak béres. Nem belső igényből fakad 
szolgálata, hanem külső kényszer hatására. A jó pásztor tudja, hogy szolgálni, 
legeltetni csak önként és készségesen érdemes. Péter apostol tanításának lénye-
ges vonásai között az is szerepel: „nem nyerészkedésből, hanem készségesen" 
kell a pásztornak legeltetnie nyáját. Aki haszonlesésből, nyerészkedésből legel-
tet, az kalmár és nem pásztor! Az önmagát legelteti a nyáj helyett. Aki a busás 
jövedelem felé kacsingat, annak kezéből kiragadja Isten a nyájat. 

A pásztor a nyáj példaképe - hangzik az apostol tanítása felénk. Aki pe-
dig a nyáj példaképévé akar válni, annak a szolgálat útját kell választania és 
nem az uralkodásét, hatalmaskodásét. Az önzetlen, önkéntes és készséges 
szolgálat vezet el a hatalom szeretetétől a szeretet hatalmához. Ennek pedig 
egyetlen járható útja a jézusi út! Figyelmünket irányítsuk Jézusra, ha példaké-
pei akarunk lenni a nyájnak. Csak ezen az úton járva nyerhetjük el a hervad-
hatatlan koszorút. Csak ilyen érzésektől indíttatva nem válik kérdésessé 
küldetésünknek valódisága és hangunknak tisztessége. Ellenben, ha szemé-
lyünk az általunk képviselt ügy elé vagy fölé kerül, hiábavaló a mi munkánk. 
Arra kérem Istent, hogy irányítsa lépteimet mindenkor a jézusi úton, és adjon 
erőt számomra annak a tudata, hogy nem vagyok egyedül, magamra, mert ve-
lem az „Úr felkentjének megsegítő ereje." És hadd fejezzem be beköszöntő be-
szédemet a zsoltáros gyönyörű vallomásával, és e vallomás szolgáljon 
mindenkor erőforrásul közös munkánkhoz: „Áldott az Úr, mert meghallgatta 
esedező hangomat. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegí-
tett, ezért vidám a szívem és énekelve adok néki hálát. Az Úr az ő népének 
erőssége, felkentjének megsegítő ereje. Segítsd meg népedet, áldd meg örök-
ségedet, légy pásztora, és gondozd örökké." (Zsolt 28,6-9). Ámen. 

FARKAS LÁSZLÓ 

ŐRÍZD MEG 

2Tim 1,14a 

A Timóteushoz írt két levél és a Tituszhoz írt levél megegyezik abban, 
hogy nem kimondottan a nagyközönség számára, hanem az egyházi elöljárók 
számára íródott. Az elöljárók kötelességeit tárgyalja, továbbá a hívek lelkiveze-
tésére ad tanácsot, és példaadó életre buzdítja az elöljárókat. E leveleket kü-
lönleges jellegük miatt pásztori leveleknek szokás nevezni. 

Timóteus Pál apostol szeretett tanítványa, hűséges kísérője és munkatár-
sa. A kisázsiai Lisztra nevű városból származott. Édesapja görög, aki korán meg-
halt. Édesanyja és nagyanyja buzgó zsidó. Az ószövetségi vallás szellemében 
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nevelték az ifjú Timóteust. Pál az első missziói útja alkalmával, mikor Lisztában 
járt, valószínűleg mind a hármukat keresztény hitre térítette. Második útján ma-
ga mellé vette Timóteust, és ettől fogva szinte állandóan az apostol kíséretében 
találjuk. Pál szerette és értékelte kísérőjét, s fiatal kora ellenére először Tessza-
lonikában majd Korintusban fontos feladatokkal bízta meg. Azt apostol mellett 
van római fogságában, és kiszabadulása után elkíséri keleti útjára, majd az efé-
zusi gyülekezet vezetésére kap megbízatást. Második római fogsága alkalmával 
az apostol magához hívja szeretett tanítványát. Az apostol halála után Timóteus 
visszatér Efézusba, ahol a hagyomány szerint 97-ben halt vértanúhalált. 

A pásztori leveleket általában ma már nem Páltól származtatják, hanem 
egy későbbi ismeretlen szerzőnek tulajdonítják, aki azonban Pál tanítványa le-
hetett. A levelek szerzősége szerintünk nem lényeges, de sokat mond tartal-
muk, a buzdítás a példamutató életre, a jézusi evangélium hirdetésére és 
megőrzésére: a rád bízott drága kincset őrizd meg. 

Az értelmező szótár a kincs szóról így fogalmaz: különleges, értékes in-
gó vagyontárgyak összessége - vagy - nagy szellemi, erkölcsi kulturális érté-
kek összessége. íme, ez a kincs szavunk értelme! 

Pál apostol Jézus tanítását, evangéliumát, örömüzenetét nevezi kincsnek, 
drágakincsnek - nagy szellemi erkölcsi értékek összességének. A jézusi kincset, 
a nagy szellemi erkölcsi értékek összességét a Márk szerinti evangélium 12,29-
31 versei foglalják össze: „Minden parancsolatok között az első: Halljad Izrael: 
Az Úr, ami Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szíved-
ből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. 
A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat". 

Tegyük fel a kérdést: Mi a szeretet a Biblia tükrében? A szeretet a Biblia 
mindkét részében jelen van. 

1. Az Ószövetség Istene az emberhez hasonló Úr, erős, haragos bosszú-
álló Isten, aki az Atyák vétkeit megbünteti hetedíziglen. Az Ószövetségben az 
ember úgy viszonyul Istenhez, mint rabszolga az urához. Ide illik be a zsarnok 
cár, Rettenetes Iván esete: - Tudod-e felség, hogy a nép nem szeret? - Nem ér-
dekel, nem várom, hogy szeressen, hanem, hogy féljem tőlem, rettegje szavam 
és vakon engedelmeskedjen. Hasonló viszony van az Ószövetség Istene és 
embere között. Istent nem szeretni kell, hanem félni kell tőle, rettegni és va-
kon engedelmeskedni. 

2. Az Újszövetségben Jézus tanításában egy csodálatos új világ lép előtérbe: 
a félelem helyébe a szeretet. Isten itt szellem és szeretet. Feloldódik a feszültség, 
nem félni kell tőle, hanem szeretettel hozzá közeledni, nem rettegni kell tőle, ha-
nem remélni benne, nem bujdosni kell előle, hanem hinni, bízni benne. Gyermekei 
vagyunk, akiket szeret. Munkatársai vagyunk, akiket elhívott. 

A nagyparancsolat szeretetének másik tárgya az ember: 
a. Az Ószövetségben az ember iránti szeretet jelen van, de kezdetleges fo-

kon. Zsidó csak zsidót szeret, a szeretet nem lépi át a nemzeti érzés szűk határát. 
b. Jézus tanítása egyetemes, a megkülönböztetést eltörli. Csodálatos 

példa erre a könyörülő szamaritánus példázata. Mindannyian ismerjük. A sze-
rencsétlenül járt emberen nem segít a zsidó pap, a lévita, de segít rajta a zsidók 
örök ellensége, a szamaritánus, aki nem áll le vitatkozni a szerencsétlenül járt 
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zsidó emberrel, nem teszi fel az örök vitakérdést: - Istent hol kell imádni? - A 
Garizim hegyen épített templomban vagy a jeruzsálemi nagytemplomban, ha-
nem önzetlenül segít rajta. íme a szeretet! Jézus tanításában átlépi a nemzeti-
ség szűk kereteit, a vallásos hovatartozás határait. A felebarátot, az embert kell 
szeretni, úgy kell szeretni, mint önmagadat. 

Jézus vallásában Isten és ember szeretete teljes embert kíván, nem elég 
okosan szeretni, nem elég érzelgősen szeretni, nem elég csak akarni szeretni. 
Mindhárom tudatfunkciónkra: értelmi, érzelmi és akaratira egyaránt szükség 
van, hogy az embert és istent szeretni tudjuk. 

Ez az örökség, ez a drága kincs, ez a szellemi erkölcsi értékek összessé-
gének rövid megfogalmazása, melyre felhívta Pál apostol Timóteus figyelmét. 

Keresztény Testvéreim, Szeretett Atyámfiai! 
Mint kései Timóteusok állunk itt, hozzánk szól az apostol - A rád bízott 

drága kincset őrizd meg- . Drága kincsünk Isten szeretete. De el kell mondjuk, 
hogy szürke hétköznapjainkban sokszor megfeledkezünk róla. Úgy érzem, 
nem csak megfeledkezünk, hanem szabadulni is akarunk tőle, ahogy Kányádi 
Sándor költőnk írja: „Ültem az Isten sírján / Megkönnyebbülten: / Enyém a lel-
kem, s irhám / Megkönnyebbültem." 

Isten gyermeke vagy keresztény ember, szeresd Őt, feltétel nélkül higgy 
benne. 

Szeresd az embert, szeresd felebarátodat úgy mint magadat. Ne zárkózz 
be önmagad építette elefántcsonttomyodba. Közösségi életre születtél. Ne 
nézd embertársad bőre színét, ne figyeld beszédének nyelvét, ne vizsgáld vi-
lágszemléletét, lépd át ezeket a korlátokat. Légy jézustanítvány, más is ember, 
szeresd őt. 

Dávid Ferenc egyháza több mint 400 esztendőn keresztül sokszor nehéz 
történelmi helyzetben megőrizte Jézus vallását, és éppen annak köszönheti 
fennmaradását. Ma is élünk. Hazánk alkotmányos keretei között. 

Élünk a harangok szavában. 
Élünk a zsoltárban, melyet ihletes ajkak énekelnek. 
Élünk az imádságban, amit őszintén fogalmazunk. 
Élünk az egyházi beszédekben, melyeket hirdetünk és hallgatunk. 
Élünk az áldozatkészségben, melynek gyönyörű tanújelét adják híveink. 
Él a szervezet, benne a szív dobog, a vér kering, az anyagcsere működik. 
Élünk és hálásak vagyunk, békében élünk, drága kincsünk, Dávid Fe-

renc egyháza épül és szépül. 
A timóteusi pásztorlevél felhívása komoly és felelősségteljes feladattal 

bíz meg bennünket, elöljárókat. A ránk bízott drága kincset őrizzük meg úgy, 
hogy annak részesei legyenek és lehessenek gyermekeink és unokáink. Úgy, 
hogy ők is örvendezni tudjanak a zsoltáréneklésnek, az őszinte imádságnak. 
Felelősségünk teljes tudatában nekünk támogatnunk kell a földi béke megőr-
zésére irányuló minden törekvést. Ebből a munkából, küzdelemből részt ké-
rünk és vállalunk. Dávid Ferenc egyházának dicsőséges múltja, haladó 
szelleme kötelez. E szellemben indulunk újból vissza mindennapi munkánk 
teljesítéséhez, kötelességeink végzéséhez, Isten és embertársaink szeretetével. 
Ámen. 
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ESZMÉK - GONDOLATOK 

• Embernek lenni nagyon nehéz, de másnak lenni - nem érdemes. (Albert 
Schweitzer) 

• A nevelés céljának új megfogalmazása nem lehet más, mint az igazi ke-
resztyén nevelés gondolata... Lényege abban áll, hogy az embert beállítja a 
maga igazi helyére: Isten és embertársai közé. Ez nyílt hadüzenet minden ha-
mis és önző individualizmus ellen, mert nyíltan kimondja, hogy az ember 
életének célja nem önmagában, nem önmaga érdekeinek szolgálatában, ha-
nem Isten akaratának szolgálatában van, Ő pedig azt kívánja, hogy iránta 
való engedelmességünket, szeretetünket itt a világban, az emberek között mu-
tassuk meg... A keresztyén ember élete tehát kétfelé tekint: felfelé Isten felé, és 
maga mellé, a másik ember felé. (László Dezső) 

• Egészen kis emberek közül is támadhatnak igazi hősök, mert hősnek len-
ni annyi, mint betölteni azt a hivatást, amelyet vállaltunk, amelyet vállal-
nunk kellett. (László Dezső) 

• Sem mi a világon nem teszi szükségessé az embert, csak a szeretete. (Goethe) 
• Lelkész, aki hivatalból a gyöngédségnek prédikálója és gyakorlója -, mert 

miért volna pap, ha nem azért, hogy atya legyen mindenkivel szemben. 
(Móricz Zsigmond) 

• Jó vagy, ha adni akarsz magadból... Keveset adsz, amikor a te tulajdonod-
ból adsz. Amikor önmagadból adsz, igazán akkor adakozol. (Kahlil Gibran) 

• Milyen ifjúság kell ma? Egy szóval azt mondhatom: munkára kész, dol-
gozni szerető ifjúság. Lelkesedéssel és kritikával nem lehet új világot építeni, 
pedig nekünk fel kell építenünk a magunk világát abban az új történelmi for-
dulóban, ahová jutottunk. (László Dezső) 

• A megszólaló lelkiismeretet sohasem szabad semmivel sem elaltatni. 
(László Dezső) 

• Az igazságkereső ember nem valami hatalmas ember, mert a hatalmas 
ember nem sokat törődik az igazsággal. (Móra Ferenc) 

• Az én viccelési módszerem az, hogy megmondom az igazat. Ez a legjobb 
humor a világon. (G. B. Shaw) 

• A bajok legyőzésében mutatkozik meg a lelki erő. (Erasmus) 
• A nemzet jelene a nemzetgazdaság és a politika erején áll. Jövendője az 

irodalom erején. (Gárdonyi Géza) 
• A könyvre kiadott pénz, látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag. 

(Gárdonyi Géza) 
• Az ember a könyvtárban egy nagy tőke jelenlétében érzi magát, amely 

kiszámíthatatlan kamatokat osztogat nesztelenül. (Goethe) 
• Boldogok, akik szeretnek olvasni. (Fénelon) 
• Akarjátok tudni, milyen ember volt? Nem olvasott. (Balzac) 
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