
dili olt voll, sohasem fogyolt el, olyan szerelet — amint 
Pál egy másik helyen írja — mely a büntetés közben is már 
készen állott és várt, olyan szeretet, mely ott volt a gyűlölet
ben, megvetésben és kítaszításban, s  amelynek éppen csak arra 
volt szüksége, hogy ezt a különös külsőt levethesse, hogy Is
mét mint szeretet mutatkozhassék. Hatalom, mellyel a keresztyé
neknek mindenesetre rendelkezniük kell és amit aztán csak hasz
nálatba kell venniük. Ugye milyen erős, milyen egyszerű, s mi
lyen segítő mindez. Adja Isten, hogy újra hozzájuthassunk ehhez 
a magától értetődőleg érvényesülő szeretethez.

„Azért írtam is, hogy bizonyosan megtudjam felőletek, 
hogy mindenben engedelmesek vagytok-e ? “ — mondja Pál. 
Ezt is ismét annyira a biblia szívéből mondja. Előbb azt írta 
nekik, hogy megsértőjét büntessék meg. De íme most, ha őt 
igazán megértették, úgy észrevették, hogy neki nem annyira a 
büntetés, hanem általában az ő engedelmességük, belátó, jóin
dulatú, keresztyén magatartásuk a fontos. Nem állította — minf 
egy tuskót — eléjük: büntessetek 1 Nem, a büntetésnek abban 
n pillanatban a keresztyén életfolytatás egy részének szabad 
lennie. Egy másik pillanatban másnak kell lennie. Éppen az 
ellenkezőjének 1 Alkalom az engedelmességre, természetesen 
nem neki, hanem engedelmesség mindenben Isten mindig új 
hangjának; ezt követelte tőlük. Ma egy más rész kerülhet sorra ; 
ha tegnap valamit megtanultak, ma kell azt igazolniok. Ez a 
bibliai ember szemünk elé elég világosan soha nem állítható 
mozgékonysága, szabadsága, hajlékonysága, lendítő ereje, mely 
.sohasem engedi, hogy bárki is berozsdásodjék és megrothad- 
jón, hanem arra képesít, hogy szárnyrakeljünk, mint a sas.

A végső szavak most mindent összefoglalnak: »mert ha 
én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, 
tiérettetek cselekedtem Krisztus színe előtt, hogy meg ne csal
jon minket a Sátán. Mert jól ismerjük az ő szándékait." Mi a 
titka voltaképpen ennek az egész helynek, amely a bibliának, 
3 éppen a második korinthusi levélnek azon nagyszámú helyei
hez tartozik, amelyek mellett rendszerint, fel sem figyelve, to
vább haladunk ? Azt hiszem, hogy a titka e szavakban v an : 
„tiérettetek Krisztus szine előtt.” Pált úgy látjuk itt, mint a ka
tonát, aki királya előtt azzal az egyetlen érdekkel áll, hogy 
ügyét előtte igazolja. Nem szabad kontárkodnia, útján óvato- 
H ím  én gondosan kell járnia, mert királyi szemek tekintenek

210

ri'A. Ez az óvatosság és vigyázat parancsolja most neki, hogy 
megbocsásson „tiérettetek”, az emberi seregért, akik között Krisz
tus lakozik a földön, míg őmaga megjelenhetik, hogy elkese
redés, botránkozás és késedelem ne történjék közöttük. Amit 
neki személyesen kell megbocsátania, az éppen nem jő figye
lembe. Nem azért bocsát meg, mert jóindulatú és elnéző, mert 
nemes a jelleme : megbocsát „tiérettetek. . .  Krisztus színe előtt.” 

E négy szóhoz kell nekünk minduntalan visszatérnünk, ha 
Pált és a kegyelem útját, melyen, ő mint bűnös, tökéletlen em
ber járt, meg akarjuk érteni. Nincs más kegyelem : ez a kegye
lem érzéketlenné és buzgóvá, szigorúvá és elnézővé, a  felfú- 
valkodottakkal szemben éberré, a megalázkodottakkal szemben 
irgalmassá tesz, szeretetet ad, mely mindent elvisel, mindent 
remél, mindent eltűr és bölcsességet, hogy semmit se kiván- 
junk tőlük, amikor mindent kivánunk. Olyan időben élünk, 
amikor minden összeomlással fenyeget, mert az emberek — jog
gal vagy jogtalanul — egymásnak nem tudnak megbocsátani, mert 
a Sátán csele, mely az embereket egymással szemben megke
ményíti, manapság nagyon jól sikerül. És talán mindennek össze 
kell omlania, mert az egyedüli összetartó kapocs teljesen kive
szett és teljesen újból kell ismét megkeresnünk. Bárcsak itt-ott 
emberek akadnának, akik egymásra is találnának, akik teljes 
c.sendben új alapot szeretnének lefektetni, akik vágyakoznak a 
kegyelem útja után és akik meg merik próbálni, hogy rajta 
járjanak és többet el ne hagyják, ha egyszer már megtalálták.
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