
Laikus bibliaóra 

Belső nyugtalanságom fokozódott, amikor megtudtam, hogy 
Dr. Szabó Mihály, debreceni táblaelnöki titkár, a jogtudományi 
kar hallgatóinak jogász-bibliaórákat tart. A méltán könnyelmű- 
nek tartott jogásztársadalom tagjai között voltak, akik ezeken 
a bibliaórákon jutottak Krisztusban új életre. Ezekre az alkal- 
makra más fakultásról is eljárhattak. Éltünk is néhányan a le- 
hetőséggel, mivel abban az időben teológusok számára nem 
is volt bibliaköri alkalom (!). Csak növelte belső meghasonlá- 
somat, hogy nem teológus, laikus ember nem lelkipásztori 
szolgálatra készülő ifjak iránt érez felelősséget. Hogy lehet ez, 
mi van ennek a hátterében? – mélyült el bennem a kérdés. 

Később került sor arra, amit most említek. Családi jogi ügy- 
ben kértem ki a bibliakör vezetőjének tanácsát. Beszélgetésre 
hívott a Debreceni Legfelsőbb Bíróság titkári szobájába. Mint 
falusi származású ifjú, szorongva nyitottam meg a bíróság ha- 
talmas tölgyfakapuját, az egyenruhás, udvarias szolgálatos tiszt 
márvány oszlopsorok között, szőnyeggel borított márvány lép- 
csőkön vezetett fel a kihallgatóterembe. Szívem a torkomban 
vert, amikor a kopogtatásra megnyílt ajtóba, helyéről felállva, 
élőmbe jött ez a közjogilag is magas méltóságban levő ember. 
Megölelve köszöntött, helyet mutatott, és ő maga is mellém 
ült. Szögletes mozdulatokkal, elbizonytalanodva süppedtem 
bele a bőrfotelbe. Néhány barátságos szóval eloszlatta feszült- 
ségemet, meghallgatta kérdéseimet, tanácsot adott, s ami a 

 
9 



 
A debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetem református hittudományi kara „rendes 
hallgatójának” leckekönyve, Karácsony Sándor, Makkai Sándor, Vasady Béla bejegyzéseivel 
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legfontosabb, az volt a véleménye, hogy ezért a dologért el- 
sősorban imádkozni kell, és Isten kegyelmesen megadja a sza- 
badulást. Közös imádságban fejeződött be a beszélgetésünk, 
búcsúzóul testvérként ölelt magához. Én megint támolyogva 
indultam vissza az úton. Már nem a pompás reneszánsz palo- 
ta fénye kábított, hanem az a lenyűgöző szeretet, amelyben 
minden távolság eltűnt a királygyűrűs tudós és a zöldfülű el- 
sőéves teológus között. Most már tudom, mi volt ez a titok: 
őbenne a Krisztus alázata lakozott. 
 


