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AMIRE ELJUTOTTUNK ...
" ... ami nekem nyereség volt, kárnak itéltem a Krisztusért ...
. . . egyet teszek: ami mögöttern van, azt elfelejtve, ami pedig
előttem van, annak nekifeszülve, egyenest a cél felé futok, Is
ten felülről való elhivásának jutalmáért. Krisztus Jézusban.
. . . .amire eljutottunk, aszerint haladjunk együtt." (Fil 3:7,14.16)

"Egyház és társadalom - ökumené és emberiség" összefoglaló címmel a kelenföldi re
formátus gyülekezet keretei közt, egyházi és társadalmi szernélyíségek párbeszédet folytat
tak népünk és az emberiség íránti közös rerciösségümcröt. Az előadók a következő sorrend
llen tartották meg az előadásokat: Berki Feriz esperes, a Magyar Orthodox Egyház adminiszt
rátora - Az orthodox egyház történelmi múltja és jelenkori egyetemes szolgálata : Tolmacsov
1\1ihály, az Orosz Orthodox Egyház budapesti lelkésze - Az orosz orthodox egyház bizony
ságtétele a mai nemzedék társadalmában; Király István egyetemi tanár, országgyűlési kép
viselő - Társadalmunk közös erőkifejtést igénylő ügye: a szocialista emberformálás; Hegyi
Béla, a Vigilia főmunkatársa - Az egyház ökuménikus kütdetése az emberiség új társadalmi
rendjében; D. Koren Emil, evangélikus esperes és Szakács Imre baptista lelkipásztor - A
protestáns egyházak helyzete és szolgálata népünk mai társadalmi rendjében: Földes Mihály
író - Az egységes emberiség közös jövőjének együttes szolgálata eimmel.

Ennek az előadássorozatnak áldásait és eredményeit vesszlik most számba. Vizsgálódunk a
tekintetben, hogy mí - a párbeszéd keresztyén résztvevői - mí re jutottunk el, miben le
het megfogalmazni közös meggyőződésünket. Mert amire Isten Igéje r.yornán eljutottunk,
azt érvényesitenünk kell életünkben és szolgálatunkban.

I.

A legelső és mindenek fölött való, amire el kellett hogy jussunk, az, amit Pál
apostol így fogalmazott meg: "a cél felé futok, Isten felülről va.ló elhívásának ju
talmáért Krísztus Jézusban". Reménységben mindnyájan szívünkben kell hogy
hordozzuk elhívatásunk jutalmát Krisztus Jézusban. Ez az jelenti, hogy találkoz
tunk Jézus Krísztussal, A gyülekezetet az teszi "ekklésiá"-vá, a kihívottak közös
ségévé, hogy a megfeszített és feltámadott Jézus Krísztus ott van a középpontja
ban, és Ovele nemcsak egykor lehetett, hanem mindig lehet találkozni. Az élő Jé
zus Krisztus mindenkor közösségben van az ő népével. Aki nem találkozott a
megfeszített Jézus Kriszcussal, nem részesedett Isten megbocsátá kegyelmében, nem
tudja, mi a bűnbocsánat, - az nem keresztyén ember. Aki nem találkozott a fel
támadott Jézus Krisztussal, nem valóság számára az élet győzelme a halál felett,
nem bizonyos abban, hogy Jézus Krisztus feltámadása a mi feltámadásunk bizto
sítéka, - az nem keresztyén ember. Amikor azt vizsgáljuk: mire jutottunk el 
ha igényt tartunk a keresztyén nevezetre - önmagunkat a' Jézus Krisztussal való
közösségünk felől kell megvizsgálnunk. Aki a megfeszített és feltámadott Jézus
Krisztusban hisz, az Övele való közösségben világosan látja a célt: a mindenség
célját Jézus Krisztus visszajövetelében.

A keresztyéneknek, azokhoz képest, akik nem a hit útján értékelik és magya
rázzák az életüket és az eseményeket, az a többletük, hogy látják a végső célt,
a mindenség célját. Félreértés ne essék! Ha valaki nem a hit útján jár, attól
még lehetnek nagyon magasztos közbeeső céljai, munkálkodhat a· közös [avakért,
belevetheti magát egy nép jövőjéért való küzdelernbe, vállalhat szent feladatot az
egész emberiség holnapjáért, mégis a tudatából hiányzik a mindenség céljának a
megragadása és megterheli létét a halál megoldatlan problémája. Véges életünket
lehet úgy is szemlélni, hogy bennünk összekapcsolódnak a régi nemzedékek az
új nemzedékekkel, és így benne élünk a történelem folyamatában akkor is, ha
már letelnek e földi életünk napjai. Szépnek és tartalmasnak mondhatja az em
ber az életét akkor is, ha szolgálata gyümölcseiből csak az utódai részesülnek és
ő maga nem reménykedik a végső cél elérésében. Az ilyen életfelfogásnak a mé
'lyén azonban ott van a kérdések kérdése: a halál nagy talánya. A halál titkának
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a megfejtésére az ember tudományát sem hívhatja segítségül. A tudomány csak
az evilági élet dolgaira ad feleletet. Ha a mindenség rnéreteíben vizsgálódik, el
jut arra a felismerésre, hogy a mi bolygónkon, a Földön keletkezett életnek egy
szer vége lesz, amikor majd ez a Naprendszer megsemmisül, és a Földön valaha élt
emberiség, történelmével és kultúrájával együtt eltűnik. Éppen ezért a véges em
beri lét tudata szerint az ember csak a mára, a szűkebb körű időre, az emberi
történelemre tekinthet. A hit szemével látó ember előtt pedig kitágul a látóhatár.
Aki hisz a feltámadott Jézus Krisztusban, a világ Megváltójában. az a mindenség
célját is látja, úgy, hogy Isten egyszer egybeszerkeszti szeretetével a múltat, a je
lent és a jövőt az örökkévalóságban. Isten új teremtést hoz létre, és ebben az új
ban benne lesz mindaz, ami a régiből szerínte való volt, mindenekfelett az ő sze
retete és irgalmassága. Ha a végső célt látjuk, akkor reménykedünk Isten ígére
teinek beteljesedésében és igaznak tartjuk Jézus Krísztus elhívasát életünkre nézve.

Abban, amit Pál így mond: Isten felülről való elhívásának jutalma a Jézus
Krisztusban, nem is az a lényeges, hogy majd jutalmat kapunk, hanem az, hogy
Isten beleszerkesztett minket az ő csodálatos világába, részt adott munkájából, és
mi az ő tervei megvalósulásának a részesei vagyunk. Jézus Krisztus elhívása alap
ján, az ő útján szelgáljuk a mindeneket újjá teremtő és a mindenség célját betel
jesítő Isten dicsőségét, halandó földi életünkben is. .Vajon eljutottunk arra, hogy
ezt a célt' látjuk? Eljutottunk-e a megfeszttett és feltámadott és újra eljövendő
Jézus Krisztusban való hitre, aki úgy ajándékozott meg a jelenvaló világban az
ő szeretetével, hogy örökösévé tett minket az eljövendő világban létrejövő új te
remtésnek? Legyen mindnyájunknak őszinte vágya és imádsága, hogy akik a ke
resztyén gyülekezetekben az Isten Igéjét hallgatják, mindnyájan eljussanak a Jé
zus Krisztus megismerésére és rnindnyájan lássák azt a nagy célt, amit Isten az
egész mindenségre nézve kitűzött és beteljesített.

II.

Ha látjuk a végső célt, akkor azt is tudjuk, hogy mit kell tennünk evilági
életünk keretei közott. Jézus Krisztus feltámadásának ereje földi életünk útján
mindig a kereszthordozásban, az ő szenvedéseiben való részesedésben. a szolgai
formában mutatkozík meg. Jézus Krisztus a földi élet keretei között úgy jelent
meg, mint aki szolgál. Az ő útján járó egyház csak akkor tölti be hivatását, ha
vállalja a szolgálatot. A hivő ember egyéni életében a Jézus Krisztus szelgálatát
kell hogy megvalósítsa. a gyülekezet a maga közösségi életében befelé és kifelé
egyaránt a szolgálat formájában kell, hogy éljen. Mind a keresztyén ember, mind
pedig a hivők közössége: az egyház életformája c-> a szolgálat. Ez elsősorban élet
'szemlélet és ezt a tiszta elvet kell gyakorlati életünkben aprópénzre váltani.

Mit jelent számunkra a szolgálat? Azt, hogy nem a többi ember van míértünk,
hanem mi vagyunk a többi emberért.. Ezt az elvet végig lehet vezetni az embe
rekhez való kapcsolatainkon.

l) A családunkban, azok között, akikkel a legszorosabb közösségben vagyunk,
nem a többiek vannak miértünk, hanem mi vagyunk a többiekért. Ha valaki a
családjában, legszűkebb környezetében úgy viselkedik, mintha mindenki őérte len
ne, félreértette a helyzetét. Ugyanez vonatkozik az emberi élet más viszonyaira is.
A mindennapi munkánk színhelyén nem a munkatársaínk vannak értünk,. hanem
mí vagyunk a munkatársainkért. Az emberi együttélés rendjének a biztosítéka az
a felismerés, hogy nem az 'emberek vannak értünk, hanem mi vagyunk az em
berekért. Mindnyájan megbotránkozunk az olyan eseten, amikor egy hivatalnok,
akit azért állítottak a helyére, hogy az emberek ügyes-bajos dolgait intézze, úgy
viselkedik, mintha az ügyfelek lennének érte és nem ő volna azokért az embe
rekért, akik hozzá fordulnak. Nem szeréz népszerűséget az olyan közéleti ember,
aki megrészegedik hatalmától és dicsőségétől, s ahelyett; hogy szolgálatnak tekin
tené a többi ember sorsának intézését, valójában megveti és lenézi azokat, akik
őt bizalmukkal megajándékozták. Vajon mi, keresztyének eljutottunk-e arra a lá
tásra, hogy nem az emberek vannak értünk, hanem mí vagyunk az emberekért?
Ha Jézus Krisztus áldozatából, értünk való halálából, szeretetéből nem vonjuk le
ezt a következtetést az életformánkra nézve, akkor félreértettük Jézus Krisztust.
Az lehet, hogy a hit harca közben újra és újra megkörnyékez bennünket a bűn és
az ó-emberünk, az önző emberünk az új emberünk, a közösségí emberünk fölé ke
rekedik és ezért sokszor vereséget szenvedünk, de a meggyőződésünk, az életelvünk
sohasem lehet az, hogy mások vannak értünk, mindig az kell, hogy legyen szí-
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vünk hitvallása, hogy mi 'vagyunk másokért! Az elvi meggyőződésünkhöz igazít
hatjuk gyakorlati életünket, mindig jól tudva azt, hogy valójában nem mi teszünk'
valamí nagyot, nem mi szelgálunk másoknak, hanem a mi szolgálatunk, a mi má
sokért való életünk részesedés a Jézus Krisztus szolgálatában és másokért való
életében. A .szolgálat életformája a Jézus Krísztus szenvedéseiben való. részesedés.
Ha Benne vagyunk, ha Tőle várjuk és kapjuk az erőt, akkor lehetséges számunk
ra a szolgálat,

2) Közösségi viszonylatainkra nézve isa szolgálat az érvényes életforma, A pár
beszéd során különböző egyházak képviselői fejtették ki álláspontjukat. Ezekből

kiderült, hogy a különböző egyházak akkor értelmezik helyesen küldetésüket, ha
egymásnak szolgálni kívánnak. Az egymásnak való szolgálat nem azt jelenti, hogy
a különböző egyházakhoz tartozó hivő emberek feladják hitbeli meggyőződésüket,

hanem azt eredményezi, hogy kölcsönösen tisztelik a más meggyőződésen levő hivő

emberek állá'!lpontját. Mert - ahogy Pál moridja - rész szerínt van bennünk az
ismeret. Az Isten igazságából az egyik egyház az egyik részletet látja világosab
ban, a másik egyház a másik részletet. Az igazság részletének a világosabban való
látása nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy egyik is, másik is mint fundamen
tornra, erre a részletigazságra helyezi létét és munkáját. Mi sem adjuk fel refor
mátus hitbeli meggyőződésünket, mert igaznak tartjuk mindazt, amit Isten a re
formátus keresztyénségerr belül adott az egész keresztyénségnek, de azt tudjuk, hogy
bármilyen erős is református .hitünk és meggyőződésünk, bizonyos vonatkozásban mé
giscsak rész szerint való, és ezért megbecsüljük a másik egyház meggyőződését,és ké
szek vagyunk Jézus Krisztusban testvérként beszélni közös feladatainkról. Az egyik fel
szólalásban úgy tükröződöttaz egyházak közös feladata, hogy nekünk nem azt kell bon
colgatní, rníben különbözünk egymástól a hitbeli igazságok tekintetében, hanem
egyeknek kell lennünk ebben a világban Krisztus követésében. A különféle egy
házakhoz tartozó hivő emberek legyenek egységesek abban a látásban, hogy nekik
evilági életünk dolgaiban Jézus Krisztust kell követni, az ő szerétetét kell "kiáb
rázolni" az emberek között, Ez a mi egy nagy ügyünk. Isten iránti hálára indít
bennünket az a tény, hogy az egyház Ura éppen a mi időnkben egymás felé vi
szi az egyházakat, és azok a közös cselekvésre nézve kezdik felismerni Jézus Krisz
tusban való egységüket. Amíg az egyházak hatalmi pozícióból beszéltek és csele
kedtek, addig egymásban is ellenséget láttak. Isten most eljuttatott bennünket ar
ra a felismerésre, hogy elfogadjuk egymást Jézus Krisztusban testvéreknek és
együtt cselekedjük azt, amit Isten az ő gyermekeivel akar megvalósítani a világ
életében. A hatalmaskodó egyház törekvéseiben Isten nem dicsőíthette meg magát
a világban, Isten neve miatta káromoltatott a pogányok között, de a szolgáló egy
ház életében, a Krisztus-követő egyház munkájában Isten megdicsőíti majd ön
magát.

3) Az egyházak egymásnak való szolgálatától szükségképpen el kell jutnunk a
minden ernbernek való szolgálatig. Az egyházakhoz tartozó hivő emberek úgy kö
vethetik Jézus Krisztust ebben a világban, ha szolgálnak egyre táguló körben azok
nak az embereknek, akik között élnek. Akkor értelmezzük helyesen kűldetésünket,

ha úgy is mint hivő emberek, úgy is mint a hivő emberek közössége, a gyüleke
zet, az egyház szolgálni kívánunk népünknek. Amíg hatalmi pozícióból néztük az
egyháznak a világban elfoglalt helyzetet, addig nem jutott eszünkbe a szolgálat.
Pál apostol, amikor a nagy célról beszél, azt mondja, hogy "ami mögöttem van,
azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, egyenest a cél felé fu
tok ..." Nos, az egyházak múltjában a hatalmi pozíció az, amit "kárnak és szemét
nek" ítélve, el kell felejteni. Tudomásul kell vennünk, hogy Isten bennünket nem
uralkodásra, hanem szolgálatra szánt népünk között. Mai társadalmunk kórusá
ban nem mi visszük a vezérszólamot, a kórusvezető sem közülünk kerül ki, ez
azonban nem azt jelenti, hogy mi nem énekelhetünk, mert Isten nem akar ben
nünket használni és nem akarja megmutatni általunk a többi embernek az ő

szeretetét. A szerétetben való szolgálat nagyobb hatalom, mint az uralkodás. A
szolgálat olyan gyümölcsöket terem, amelyek ízesítik az emberek mindennapi éle
tét és amelyek által egy nemzedék áldást hagyományozhat a jövő nemzedék szá
mára. Minden nemzedék sorsa tulajdonképpen gyümölcse az előző nemzedék mun
kájának. Az, hogy ma sok mindent kell "kárnak és szemétnek" ítélnünk, az ural
kodó egyház hatalmi törekvéseinek az eredménye, viszont az, hogy miképpen tölti
be küldetését Isten népe a jövő nemzedékekben. a szolgáló egyház életének a
gyümölcse lesz. Az egyház mindig felelős - kiváltképpen Isten előtt - annak a
népnek az életéért és történelméért, amelyben él, bármilyen helyzetben is legyen.
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Ha az egyháznak nincs hatása arra a népre, amelyhez testestől-lelkestől tartozik,
nem érdemli meg az egyház nevet. Az egyháznak Jézus Krisztusban való hite, re
ménysége és szeretete megnemesíti, sok bűne és nyomorúsága pedig megterheli
annak a népnek 81 történelmet, amelyben él. Felelősek voltunk és vagyunk - mint
egyház - mindazokért a tényekért és történésekért. amik magyar népünk múlt
jában mutatkoztak, akár pozitív, akár negatív jelenségek voltak. Most is felelősek

vagyunk mindazért, ami ennek a népnek a jelenében végbemegy. Isten, a Jézus
Krisztus szeretetével általunk akarja szeretni népünket, amelynek tagjai vagyunk
és azt a társadalmat, amelyben élünk és munkálkodunk. Senki és semmi nem gá
tolhat meg bennünket abban, hogy szeressük a körülöttünk' levő embereket, sze
ressük azt a munkát, ami országunkban végbemegy, szeressuk népünk kibontako
zó jövőjét. Jézus Krísztus követésében vállalhatjuk a szolgálat életformáját, része
sedhetünk az ő szenvedésében, áldozatot hozhatunk népünkért, sokszor úgy ~,

hogya gonoszt jóval viszonozzuk. Vajon eljutottunk-e erre a ,közös hitvallásra ?
Ha népünk körénél is nagyobb viszonylatban értelmezzük helyzetünket és fel

adatunkat, ha nemcsak népünk iránti felelősségünkről, hanem népünk és más né
pek viszonyáról beszélünk, mondanivalónk akkor is csak az lehet, hogy az ilyen
viszonylatokban is a szolgálat lelkét erősítsük. Más népekhez való kapcsolatunk
ban is a szerétet parancsa kötelez bennünket, függetlenül attól, hogy esetleg más
oldalakról nem tapasztaljuk a szeretet megnyilvánulását. Nekünk, keresztyének
nek helyzeti előnyünk van a nem-hivő emberekkel szemben, mi azokat is szeret
hetjük, akik minket nem szeretnek. Népünk és a többi nép kapcsolatát a múlt
ból megterheli sok minden, amit Isten a történelem során "szemétnek és kárnak"
ítélt, mindezt el kell felejtenünk.

Most az a feladatunk, hogy valóságosan felmérjük helyzetünket, és mi, akik
Jézus Krisztus útján járunk, azokat az erőket támogassuk népünk közösségében,
amik a többi néppel való testvériséget akarják munkálni. Keresztyén hitünk alap
ján nem lehet másfajta álláspontunk, mint az, hogy népünkben a szeretet lelkét
erősítsük más népek iránt. Ennek a magatartásnak meglesz a következménye. Úgy
szelgálhatjuk a határainkon innen és a határainkon túl élő magyar emberek jö
vőjét, ha minden körűlmények között a népek közöttí testvériségért szállunk sík
ra. Isten elhozza azt az időszakot, amikor majd a szeretet meghozza gyümölcsét,
és olyan kérdések is megoldódnak, amik most még égetnek bennünket, mert pil
lanatnyilag nem látjuk a kibontakozást. Nem lehet más látásunk és más utunk,
mint a szolgálat életformájának a vállalása. Nem állíthatunk valamit, mint keresz
tyén emberek, és nem mondhatjuk ennek az ellenkezőjét, mint magyar emberek.
Együtt van a kétféle minőség bennünk: keresztyén magyar emberek vagyunk és
ezért életünk minden viszonylatában Jézus Krisztus szolgálatát kell megvalósíta
nunk. Vajon eljutottunk-e erre az egy látásra, egyetértünk-e népünk és a népek
szelgálatára nézve?

Ha mindezt megértjük, kitágul látóhatárunk és. "emberiségben" tudunk gon
dolkozni. Mostani korszakunkban Istennek az a nagy ajándéka számunkra, hogy
átélhetjük az emberiség egységének az élményét. Nem tarthatjuk adománynak azt,
hogy a kivételes fehér fajtához tartozunk, hanem meg kell látnunk az ázsiai sár
gákban és az afrikai feketékben is testvéreinket. Krisztus egyháza, amely zömében
a gazdag fehér fajtájú népekhez tartozik, adósa maradt a szegény sárga és fekete
fajtájú népeknek, amelyek között sokan élnek nagy nyomorúságban, az éhhalál
fenyegetésében. Az egyház nem Jézus Krisztus útján jutott oda, hogy a vele kö
zösségben élő fehér népek mondhatják magukénak a földkerekség gazdagságának
java részét, ugyanakkor az egyház hatásán kívül került színes népek tömegei az
emberi élet minimális feltételeihez sem juthatnak hozzá.

Mi, keresztvének az egész világért felelősek vagyunk. Nem mondhatjuk azt,
hogy nincs közünk az emberiséghez, bennünket csak személyes problémáink érde
kelnek. Akkor lehetünk igazán Jézus Krisztus követői, ha az egész emberiség szá
mára kívánjuk a szebb holnapot, és amikor döntünk vagy munkálkodunk,. dön
téseinket úgy hozzuk meg és munkánkat úgy végezzük el, hogy használjunk vele
az emberiségnek. A mindennapi munkát lehet úgy végezni, a kicsiny feladatokat
is lehet úgy csinálni, hogy közben' a nagy egészért is érezzük a felelősséget.

" ... amire eljutottunk, aszerint haladjunk együtt." Kezdjük el úgy az egy
ségre jutás keresését, ahogy Jézus Krisztus ajánlotta: " ... hogy ha közületek ket
ten egyetértenek a földön minden dologban, amit kérnek, meglesz nekik Atyám
tól, aki a mennyekben van." (Máté 18:19) Erősítsük egymást az egységes látások el
fogadásában és az egységes feladatok véghezvitelében!
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