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Magány és közösség.

Ef.4.1-3. Vázlat H.K. lejegyzése alapján
/Az emberi együttélés kérdése a theologus életében./
Jézus azért beszél velünk mert Neki hiányzunk.Isten a maga 
számára teremtette az embert.Hol vagy Ádám?kérdezi
A legnagyobb emberi tett a beszéd ...Kell hogy helyre álljon 
a beszéd becsülete nálunk.Bizonytalanná válik az élet ha 
már nem bizunk az emberi szóban.
1.Vajon nem szégyelni való e,hogy theologusok között akut 
kérdéssé válik az együttélés kérdése? Nem.Hiszen az egyházban 
vagyunk,nem az eszmék és ideák világában.Akkor kellene szégyenkeznünk,ha mi reménytelenül néznék erre a kérdésre,vagy 
elmenekülnénk e kérdés elől.
Hozzá kell nyulnunk reménységgel e kérdés rendezéséhez.
2.Vajon nem megszégyenitő,hogy éppen egy ilyen igére figyelünk, 
amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk.Nem.Ez az ige felhivás: 
viselkedjünk elhivatásunkhoz méltó módon.
Mik a kérdések most itt ebben az Intézetben?
1.A Lelkésznevelő Intézet convictus vagy több annál?Otthon 
vagy lakás?Mennyi a kötöttségem és mennyi a szabadságom?
Nem lehet spontán étkezni és imádkozni,kell figyelni a többiek
re is?2.Mennyiben vagyunk egymásért felelösek?Szeretetlenség,itélkezés 
irgalmasok tudunk e lenni egymás iránt?Kétségtelen igazságokat 
bunkózásra használunk-e vagy segitésre,nevelésre.
3.A képmutatós kérdése hogyan áll közöttünk?
A legkinosabb megmételyező erő a képmutatás aközösségben.
Nem szabad megfáradnunk a jó keresésében!Járjunk ugymint illik 
elhivatásunkhoz!
Mi ez az elhivatás?Közösség a Jézus Krisztusban.Az adja neg 
az egységet. Emberségünket hoztuk bele ebbe az egységbe.
Isten Lelke nem az uniformitást teremtő,hanem a gazdag válto
zatosságot munkáló,de egységet teremtő Lélek.-A theol.élet 
állandó iskola a közösségi életre .Küzdeni kell egyrészt a szektásodás,másrészt a sematizmus ellen.Jézus az ajtó,általa 
kijárásunk és bejárásunk van egymáshoz.Általa megszabadulunk 
a félelemtől és a lenézéstől egyaránt.Jézus az embernek a 
magányát magára vette.Tóth Árpád:Magam vagyok...Jézus az aki 
igazán átélte a magányt.Az ember poklát vette magára .Magányunkban 
ő jelent reménységet .-A közösségek bomlásának korában élünk.
Az atom is bomlik.Porszemmé vált egyedek.Egyrészt azt látjuk, 
hogy kollektivummá vasbetonba öntik, az egyént,másrészt azt,hogy 
sok millió ember között is milyen egyedül van az ember.Itt 
is a theologián 40 ember között lehet halálos magányban élni.
Nagy gyakorló terep a theologia.Mit kell gyakorolnunk?:Teljes 
alázatosságot,szelidséget,hosszutürést,egymás elszenvedését. 
Ismerjük meg a magunk korlátjait és ugyanakkor ne feledjük 
a másik embernek is van életköre.Isten azt akarja,hogy ott 
"gyakoroljuk a szelidséget,ahol élessé válnak a kérdések.
Szelidség,derü,humor kell amivel tudom nézni a környezetemet.
Meg kell szabadulnunk attól a  belső görcstől,vadságtól,amivel mi 
theologusok az igazság mellé szoktunk állni.-Hosszu türés ott van 
ahol reménység van az ember felől.-Az embert,a másikat mindig 
perspektivában nézzük.



Elszenvedvén egymást szeretettben,mondja az ige...
Amiben én embertelen vagyok az mindig rossz.
A theologus élet éppen annyira aszketikus,mint amennyire 
liberális.Itt állandó küzdelem folyik ,agónia a redivavus óember és 
az Isten-teremtette uj ember között Mi a ti feladatotok.Ebből az iskolából,erről a gyakorló 
térről meg ne fussatok.
Vitatkozzatok becsületesen inkább,mint hogy egyszerüen 
fölszámoljátok a másik embert.
Senki itt nem mondhatja :élem a magam világát... 
Vigyázzunk az elmenekülésnek lehet olyan formája,hogy egy 
intim baráti körbe menekülök.
Ez a mai ige két ajándékot közöl velünk: 1.Lehet kijutni a 

magányból.2.Egy hamis alternativától szabadit meg:Nem 
egyén vagy közösség,hanem magány, vagy közösség a probléma 
helyes felvetése.


