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Pélt M korinlhusi Kyülekezet egyik lagj/i megsértette. Nem 
tudjuk, hogy miről volt szó. Ez azonban súlyos sérelem lehe
tett. Mit teszünk mi ilyen esetben ? Lássátok, itt van a két mély
ség balról és jobbról is. Balról e z : ezt nem viselhetem el, meg
sértett, szíven talált, ez az ember ezentúl sötét pont életem
ben 8 amit ezután gondolok, mondok és teszek, abból többé- 
kevésbbé ki fog tűnni, hogy mit éltem ót ezzel az emberrel s 
hogy vele végeztem. Ha mi itt megállunk, akkor ebbe a mély
ségbe fogunk alázuhanni. Ettől az élménytől azonban — hogy 
vájjon a másik teljességgel jogtalanul bánt-e el velem, vagy 
jogtalansága a bennem is rejlő jogtalanságra volt-e felelet — 
valami bennem és pedig a legjobb, az én halhatatlan lelkem, 
mindenesetre érintetlen, szabad marad; ilyen élmény által 
nem található szíven. Mi mégis valamivel mindnyájan többek 
vagyunk annál a személyes oldalunknál, amely az ilyen él
mény által megsérthető, meg.szomorítható. Indíthat az ilyen él
mény esetleg arra is, hogy megtérjek és a saját jogtalanságo
mat elismerjem. Az is megesheíik, hogy egyszerűen védekez
nem kell. Nem ülhetek be azonban a halálos sértődés rettene
tes kalitkájába és mint fogoly madár igézetten nem me
reszthetem ró a szememet a gonosz kígyóra, a személyesen 
érintő jogtalanságra. Ezzel a lelkemet árulnám el és kiesném 
a kegyelemből. Ezt gondolta Pál. Lerázta magáról a jogtalan
ságot; nem engem szomorított meg — mondja — nem akarja, 
hogy sötét, üres pont támadjon, szabad akar maradni. Ez a 
kegyelem útja. —- Jobbról a másik mélység: mit törődöm, hogy 
egy ilyen ember mit mond rólam s hogy bánik velem, vastag 
a bőröm, megvetem és elfelejtem őt. Talán már mi is kívántuk, 
hogy így tehessünk. Barátainktól és ismerőseinktől talán meg is 
kaptuk a jó tanácsot: neked is úgy kell tenned : ne törődj sem
mivel, hadd menjenek az emberek a maguk útján, s beszél
jenek, amit akarnak, neked semmi közöd ehhez. Olyan nehéz 
azonban ezt a tanácsot követni, hogy már ebből észrevehetjük, 
hogy nem lehet jó tanács. Semmi közöm hozzá I — Ez soha
sem nagy bölcsesség. Az emberi szív ilyen esetben meleg és 
nem hideg. A gonoszt, amit elszenvedünk, nem vehetjük köny- 
nyen és kisebbé sem tehetjük annál, mint amekkora. Ez ismét 
csak szakadék és kalitka lenne, amelybe belekerülnénk. Ha az 
emberben a gonosz elleni szenvedély kialszik, akkor ő élő
halott. Aki mór nem tud haragudni, lelkét elveszítette. Ezért
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iiKVfiiiM/. /I IVil, iiki /i/.l iiioii(lliiill(i : „iiciM ( ' I l leni  NZOiiintlIoH 
tiK'H . iiíMii kisebbfli, sől ii íimvHJ'i <i l)iiiil (‘h így fiilylnljM Idváhl) : 
„Imiicm lilt'kcl miiidnyúj.iloluil " I () u vcli' s/.cmlx'n clkövelrtl 
KíjnoNZHÓgon nem i iknd fönn, nz on b . i n  sz om o rú  és hnr/igos 
nminlt nz nkndúly mi/ilt, mely (■'zz<!l oll /tz IsUm embertrk kö
zötti munkája (‘lé gördült. A személyes sértés neki n(!m fontos, 
mmál fontosabb azonban a léleknek, a közöss(‘gnek h á b o r g n '  
tása, mely ezzel az esettel kapcsolatosan árnyék gyanánt bo
rult ró és a korinthusiakra. Ezért, nyilván abban a levélben, 
amit előbb írt, nagyon erélyesen és szigorúan bánt el az ill<dő 
emberrel. Nem keseredett el, de megkeseredett. Nem sértődött 
iiK'g, de felháborodott. Nem veszekedett, de harcolt. Lerázta 
magáról a sérelmet, de csak azért, hogy most szabadon f<‘l- 
v(;hesse és hordozhassa. Látod az útat, mely két mélység kö
zött fenn magasan vezet át ?

Közben pedig nyilván valami történt ez ellen az (snber 
elk̂ n Korinthusban. Mint ahogy az egészséges test védekezik 
az ellene támadó betegség csirái ellen, a korinthusiak is nz 
illetővel megérttették, hogy azzal, amit Pál ellen mondott, 
közösséget velük megtörte és a közös szellemet megzavarta- 
Megérhették, hogy nem személyes megsértésről volt szó, hanem 
a Jézus ügye elleni merényletről, amelyhez mindenkinek köze 
van. Ez is egyik jele az őskeresztyénség élő voltának: milyen 
magíusabb megvilágításba kerülnek a személyes ügyek. Nem 
tartották olyan fontosnak, mint mi, de sokkal komolyabban vet 
tek. mint mi. Ha valaki a pusztába tévedt tőlük, mint nyilván 
ez az ember; annak azonnal meg kellett éreznie: csakugyan 
a pusztában vagyok. Nem volt ott hamis megértés és palásln- 
lás; nyiltan, őszintén beszéltek. Elpártolt és megbüntették, n<"“lm 
letleiuítes gyorsan és hathatósan. Szabad is és szükséges in 
volt, hogy így legyen. Valami új és szent volt közöttük, melv 
magától védekezett. Éppen ezért írhatta nekik most P á l: 
nekem elég, a büntetés célját s ezzel határát is elérte.

Mi is megszoktuk, hogy egymást megbüntessük, 'lerrne ' 
n/elesen igen Önkényesen járunk el. A legtöbb és rcnd<‘sen a 
l egbosHzantóbb  vétkeinket egymásnak elpalástoljuk. Ha a z « n -  
lian vélíhkmül egyszer úgy látjuk jónak, akkor aztán rárontunk 
e>i kinzzük az emberi a pu.sztába. A má.sik külömbség az, hogy 
KinlénI megk(‘ményedünk (‘s mértékl(‘l(“nek leszünk. Büntetünk, 
• le r,c‘inmi célra nem gondolunk és így büritetésünkrník h a t á r a


