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mennyekről, a mennybéli helyekről, égi Országról, 
eljövendő örök életről. Egy percig sem vonom 
kétségbe, hogy a naplóíró tudja mindezt, mégis meg 
kell kérdeznem tőle, hogy maradéktalanul 
megszabadult-e Pál megváltás szemléletétől, amelyben 
a kereszthalálnak van központi szerepe és kevesebb szó 
jut az irgalomnak, a szelídségnek, 
békességteremtésnek? Pálnak csak a keresztrefeszülés 
fontos. Nyilván, hiszen ezen fordul a világ bűneinek 
eltörlése. Nos, nem kételkedem abban, hogy a Napló 
írója elméjében megszabadult a megváltás-elmélet 
mechanizmusától, de ez az utolsó szó egy 
feldolgozatlan tudatalatti gyökérről árulkodik. Vissza a 
meséhez. Azt kell-e hangsúlyoznunk egy sportolónak, 
hogy választott sportágában minden nap holtfáradtan 
fog az ágyába esni, vagy időnkint delíriumos állapotban 
fog versenyezni? Hogy néha elveszti öntudatát, lázas 
lesz, kritikusan felmegy a vérnyomása, duplán lüktet a 
pulzusa, kapkod a levegő után, félájultan esik földre a 
szalag átszakítása után? Nem ezt mondjuk. Azt 
mondjuk: ha igyekszel, célba, ismétlem, célba érsz. Ha 
vonzó a cél, akkor a versenyzőnek semmi sem lesz 
drága ezért. Elég hamar megtudja, mi mibe kerül. Nem 
tévesztjük meg, nem tagadjuk a halálra fáradás tényét. 
De céltalanul senki sem akarja fárasztani magát, senki 
sem akar esetleg tönkre menni. Vonzó, nemes emberi, 
vagy vallási célt kell kitűzni. Ha nem hívőt bíztatunk, 
akkor azt kell mondani, hogy az a dolgunk a világban, 
hogy küzdjünk “Erőnk szerint a legnemesbekért”, s 
akkor az emberiség megőriz legjobb emlékezetében. Ez 
a cél és ez a jutalom. A hívő embert viszont a 
mennyország boldogságával vonzza és várja a túlvilág 
Urának lakomája vagy a paradicsomi ligetek öröme. Ki 
kell mondani a remélt célt, mert a Golgota nem cél. A 
jó marketing a célra mutat, oda vezet. Öreg este lett, 
majd éjszaka. A kályhát az első estén már rég lezártam, 
aludni próbáltam, erőt gyűjteni az új napra. 
Forgolódtam az ágyon, gondolatvázlatok futkostak a 
fejemben. Két órakor a Hold még szépen megvilágította 
a szobát. Vannak helyzetek, amikor nehezen jön az 
ember szemére az álom. 

2006. december 12 – 24. 

 

KIRÁLY IGNÁCZ 

SZINODÁLIS KÖZÖSSÉG 
Lerágott csont, avagy ismétlés a tudás jó édesanyja? 

   Szinodus jelentése a „szün” (együtt) és a „hodos” (út) 
szavaiból tevődik össze. Tartalmilag együtt járást 
jelent, együtt járást ugyanazon az úton. Ez számunkra a 

jézusi Út. Ez több, mint egy elven lenni. Több, mint egy 
felé nézni. Ez az egy felé haladás közösen végzett 
tevékenysége. 

 1./Mindenki bevonása, bekapcsolódása. Néhányak 
(közösségvezetők) aktív szolgálata elkényelmesíti az 
embert. Mivel ő megcsinálja azt, ami közösségünknek 
kell, én nyugodtan megülhetek és mondhatom: ő jobban 
tudja, én nem is vagyok ilyenre alkalmas… Jézus 
mérlege is nagyon szerény: tanítványai szinte eltűntek a 
történelmi forgatagban és Pál szinte lesöpri 
tevékenységüket, hatékonyságukat. Az „elit”, a 
tizenkettő szinte eltűnt. Még szerencse, hogy 
morzsákban megmaradt tőlük, róluk valami. Az 
mindenképpen, hogy amíg velük volt a Mester, addig 
aktívak voltak. Kérdés: hogyan lehet mindenkit 
aktivizálni abban, amiben ő szolgálhat? Már akkor is az 
működött, ami a keresztény felekezetekben és a 
kisközösségi mozgalmakban, miszerint van egy vezető, 
plébános, lelkész, kisközösség-vezető és van a nép? 
Jelen gyakorlat és igyekezet biztatást, rábeszélést, 
piszkálást, felkérést, elvárást alkalmaz. 
Hatékonyságának nem gond nélküli mutatója a 
vállalások iránti közömbösség (képviselet), személyi 
hárító érzékenység (személyi jogokat sért), önvédelmi 
reflex (hagyjanak békén), magyarázkodások (nem érek 
rá). Lehetséges, hogy a megtérés azt is jelenti, hogy 
megtérek az ilyen-olyan, mégoly jó szándékú utamról, 
a jézusira és közösségbe lépek az ezen az úton 
haladókkal. Lehetséges, hogy a megtérés aktivitásra, 
közös szolgálatokra megmozduló döntést is jelent. 

  2./ Különbségeink áldása és kihívása. A 
különbségeket nem megszüntetni kell, hanem 
harmóniába hozni. A zenében kakofóniának mondják, 
mikor a hangok összevissza működnek. Szimfóniának 
mondják, mikor a hangok egymáshoz igazodóan 
élvezhető minőséget adnak. Harmónia az egyedi 
hangok együttműködésének gyümölcse. Ahány ember, 
annyi egyéniség, annyi egyedi, megismételhetetlen 
jelenség (individium). A mára eltorzult liberalizmus az 
egyedekre tördeli azt, ami közösségre hivatott. Mintha 
egy-egy orgona-sípnak csakis magában kellene szólnia. 
A közösségről leválasztott egyén kiszolgáltatott, 
manipulálható potencionális áldozat (vö. elbitangolt 
állat és a ragadozók). A másik véglet a szitokszóvá lett 
populizmus, mely tömegként kezeli azt, ami 
személyiségi, egyedi kincs. Mintha az orgona-sípok 
egyszerre zúgva működnének. A néphülyítés kiváló 
eszköze ez, az emberek többségének, vezetést igénylő 
lustaságának kihasználása (birkanyáj kezelhetősége). A 
kecske és káposzta kettőssége akkor tehető rendbe, ha 
én magamat rendbe teszem, és nem engem tesznek 
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„rendbe” mindenféle külső erők. Ezt szolgálja, ha van, 
a napi lelki élet, a szellemi tudatformálás és az 
aktivitásra serkentő testvérbarátság. Az én hangomat 
csak én tudom oda tenni a harmóniába. Jó tudatosítani, 
hogy röpködni, villogni könnyű, járni nehéz (Csoóri S.). 
A dialógus nem egymásnak való ellentmondás. Ez 
ugyanis olyan ütköztetése a nézeteknek, melyben vagy-
vagy a helyzet. Az egyik nézet győz, a másik veszít. 
Ellene mondunk az ördögnek- halljuk egyházi 
vallomásokban. Vagy Isten, vagy ördög. A dialógus 
viszont, ne kerülgessük, szembenállás. Szemben álló 
nézetek olyan ütköztetése, mely érvek és ellenérvek 
szerint bonyolódik. Egymásra hatnak a felek és 
csiszolják az eltérő meglátásokat. A végén ez az 
értékütköztetés megértést és elfogadást gyümölcsözik. 
Harmóniát, mely különbségekkel együtt 
együttműködést tesz lehetővé. 

  3./ Generációk együtt járása. Az öregedő 
korosztálynak nem az a dolga, hogy leüljön az út szélén 
és biztassa a fiatalabbakat, mint egy sportversenyen a 
közönség. A fiatalabbaknak nem az a dolguk, hogy 
megmorogják és a maguk számára idegennek tekintsék 
a korábban, és előttük menők által létre hozott javakat 
és elhatárolódva kritizálják a felvert port. Ami érték, az 
akkor is az, ha öreg, vagy fiatal állította elő. Ami hiba, 
az akkor is az, ha idősebb tekintélyes, vagy fiatal 
nagyreményű ember csinálta. Az ember dolga, öregnek 
és fiatalnak egyaránt, tenni a dolgát, amit a fejlődőképes 
lelkiismerete mond. Az baj, ha ez a fejlődőképesség 
nem kap nagy hangsúlyt és csak önmagában a 
lelkiismeret, mint a személyi autonómia hivatkozási 
alapja dominál. A lelkiismeret fejlesztése sem 
korosztály kérdése. Minden véglet veszély forrása. A 
nagy egójú és ki nem mondottan, de tévedhetetlen 
meggyőződésű egyéniség a megmondó ember, aki az 
uralkodás veszélyében él. Ezt az egymás mellett 
elbeszélő emberek jelensége mutatja. Mindenki mondja 
és ismételgeti a magáét. Ez nem az együtt haladás az 
Úton. Az önzsugorító, alázat erényére hivatkozó ember 
a mulasztás bűnének veszélyhelyzetében él. Istentől 
kapott talentumát alázatos lelkiséggel ássa el és őrzi, 
nehogy konfliktusba kerüljön értékének nyilvánvalóvá 
tételével és mások meglátásával való ütköztetésével. Ez 
sem a szinodális élet. Végletek helyett a megtérésnek 
csakis rám vonatkozó belátásával határozhatom meg a 
magam jézusi küldetését a testvérbaráti erőtérben. Az 
Isten Országa építése nem évjárat kérdése… A 
szinodális élet önvizsgálatra épülő, harmóniáért 
áldozatot hozni kész emberi hozzá állás kérdése. 

 

GYOMBOLAI MÁRTON 
VERGŐDŐ IMA 

 
(Marcsikánk halálakor...) 

 
Nekünk születtél, rész vagy az egészben 

Bús szünet, a ránksugárzó fényben, 

De egész is, Ki pótolhatatlan 

 

Mert a szívünk ott hordod magadban. 

Képed előtt gyertyafény világol 

Köztünk vagy és mérhetetlen távol... 

 

A Miatyánk is lázadozva tör föl: 

/Nem telik több küszködő erőnkből.../ 

Megakad és felzokog az égre: 

 

Legyen meg és ne legyen meg mégse!... 

Őt, akitől kaptad a neved Kérjük Máriát könyörgőn 

veled, Ki megállt a keresztnek tövén: z 

 

Égi Anyánk te vagy a remény, 

Adj hitet a felzokogó résznek: 

Szeretetben Istennél egész lesz!! 

 
2004. január 29. 
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