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Hetényi Attila

H  h í v ő  e m b e r i  b í v a t á s a
MABAVIT2 Nagyvárad, 2000. augusztus 11-13.

„Egy reménységre kaptatok elhívást: egy az Úr, egy a 
bit, egy a bemerítés... "(Ef 4:4-5)

„... mert ágy tetszett neki, hogy megismertesse velünk 
az ő  akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne az 
idők teljességétiek arról a rendjéről, hogy a Krisztusban 
egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt 
is, ami a földön vau. ”(Ef 1:9-10)

Akik inosl a világ minden tájáról egybegyűltünk, 
egészen különleges örömet élünk át. Mindnyájan érez
zük, de nem igen tudjuk szavakba önteni. Talán a világ 
minden tájára szétszóródott zsidóság érezhetett hajdan 
valami hasonlót, amikor Jeruzsálemben a nagy zarándok 
ünnepeken -  már-már bódult örömben -  találkozott 
egymással Isten színe előtt. Egy nép, amelynek tagjait 
végtelen távolságok -  kontinensek, tengerek -  választják 
el egymástól, akik közé országhatárok furakodtak; akik 
különböző gazdasági és szociális körülmények elide
genítő befolyása alatt, más és más tradíciók fojtogatásá- 
nak kitéve, állandóan a felszívódás árnyékában élnek. 
Aztán a nagy zarándoklaton egy időben (mi több: ünnepi 
időben), egy helyen (mi több: ősi szent helyen), áhítatban 
mind égjiütt vannak: az anyaországiak, a nagy diaszpóra
központokból és a világszórványból valók. Ez már 
magában is ünnep: a sok mosolygó arc, a fénylő tekin
tetek boldog összevillanása, az egymásra ismerők vidám 
ölelkezése, a szövetségújító, meleg kézszorítások -  az 
örömnek mintha sodrása lenne, teljesen betölti a levegőt.

A boldogság az istentiszteletben éri el a csúcsát. Az 
áldozati közösség felemelő érzésében Istenhez emelkedik 
a lélek, és a szívek egybekapcsolódnak. A hit közössége 
pedig felülemel mindazon, ami elválaszt térben és 
időben. Térben -  mén a megjelentek maguk mellett érzik 
a távolmaradtakat, és időben -  mén egyek az ősatyákkal, 
az Egyiptomból szabadultakkal, a Sínai alatt állókkal, de a 
Messiásra várók egymást követő, eljövendő nemzedékei
vel is.

A tény, hogy választott vezérigénk van, azt mutatja, 
hogy minket sem pusztán a találkozás vágya hozott össze, 
hanem az Isten színe előtti együttgondolkozás szándéka 
is. E megállapítással azt kívántam kifejezni, hogy a 
testvéreknek nemcsak a figyelmét, hanem aktív 
együttgondolkodását kérem. Hogy pedig Isten színe előtti 
együttgondolkodásról beszélek, az azt jelzi, hogy meg
győződésem szerint az élet kérdéseiben Isten igéje 
alapján kell, és egyedül érdemes tájékozódnunk.

A közös gondolkodást azért kérem, mert témánk 
közérdekű; az ige alapján való tájékozódást pedig azért, 
mert a hivatás életkérdés. Sokkal inkább az, mint a cím
ből első hallásra következnék. Mondanivalómat két 
főrészre szeretném osztani: I I I  először a hívő ember és a 
hivatás kapcsolatával szeretnék foglalkozni; mert a 
hivatás a hívő életnek egy olyan fontos része, amellyel 
majdan számadással tartozunk Isten előtt. Ennek állandó 
tudatában kellene élnünk. /2/ Ugyanakkor azonban azt

sem szeretném elfelejteni, hogy témánk résztéma. Ezért 
foglalatosságunk második részében a hivatás gondolatát a 
jelmondat egészének, illetve az Efézusi levélnek az össze
függésében kívánom megvizsgálni.

I. A HÍVŐ EMBER ÉS A HIVATÁS

A polgári hivatás

Az hivatás szó legmegszokottabb, a hétköznapok
ban is használatos értelme közel áll a foglalkozás szó 
jelentéséhez. Mindkettő a polgári életben elfoglalt 
helyünkre utal. Különbségük leginkább a hivatás sajátos 
jelentéstöbbletében mutatkozik meg. Jelzi, hogy a szóban 
forgó személy foglalkozását nem pusztán szakmának te
kinti, hanem rendeltetésnek, életcélnak. Ezek után talán 
nem is kérdés, hogy hitünknek van-e dolga ezzel a jelen
téssel. Kétség nélkül igennel kell felelnünk:

/a/ Ez az értelem a Bibliában is megtalálható. 
Legvilágosabban az lKorinthus 1:26-ban és 7:20-ban:
„ nézzétek csak a t i elh ivatásotokat, testvéreim; nem 
sokan vannak közietek, akik emberi megítélés szerint 
bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. '; illetve: „Mindenki 
maradjon abban a hivatásban, amelyben elhivatott!” A 
kontextus, amely ez utóbbinál családi, vallásszociológiai 
és társadalmi adottságokkal kapcsolatos kérdéseket vet 
fel (mint felemás házasság, körülmetélés, rabszolgaság), 
világosan mutatja, hogy a hivatás szó profán értelméről 
van szó.

Az előző versekben ilyeneket mond az apostol:
... mindenki éljen úgy, ahogy az Ú r adta neki, ahogy
az Isten  elh ívta  ' (17. v). Ezzel aztán már jó mélyen 
benne jánink a probléma sünijében, mert eszerint a tár
sadalomban elfoglalt helyünk, azaz emberi sorsunk 
mögött Isten rendelését kell látnunk. Ami pedig nem 
kevesebbet jelent, mint azt, polgári hivatásunk teológiai 
kérdés lett. Ennek nyomán viszont egy újabb, kikerül
hetetlen kérdés támad: van-e korunkban is akkora tár
sadalmi determináltság, mint akkoriban volt, amikor még 
némelyek patríciusnak, mások meg rabszolgának szület
tek? S ha van, isteni rendelést kell-e keresnünk mögötte? 
Aligha tudnánk erre a kérdésre egységes, minden 
helyzetet kielégítő feleletet adni. Egyrészt kétségtelen 
ugyan, hogy a mai embernek sokkal nagyobb mozgássza
badsága van, mint volt az ókor emberének, másrészt vi
szont nem tagadható, hogy vannak áthághatatlannak tűnő 
korlátjai is. Ám, ha jól odafigyelünk az igére, látni fogjuk, 
hogy az sem kívánt minden helyzetet kielégítő egységes 
feleletet adni, az apostol érvelése is bizonyos kettősséget 
mutat: a „rabszolgaként h íva ttá l e l?" kérdésre 
belenyugvást sugalló feleletet ad: „Ne törődj vele/” Ám 
nyomban a felszabadulásra is bátorít: ..Ha v iszon t 
szabaddá/ehetsz, inkább é lj azzal/" Sőt teológiai indok
lást is ad: „Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek rab
szolgái/’’ A folytatás viszont megint a beletörődés irányá



A szolgálat útján 19
ba hat: „M indenki abban maradjon meg Isten előtt, 
testvéreim, amiben elhivatott! A házasélettel kapcsolat
ban teljesen hasonló érvelésmódot találunk:... Feleséghez
vagy kötve? Ne ke/ess válást. Feleség nélkül vagy'? Ne ke
ressfeleséget!De ba megnősülsz, nem vétkezel, és hafér/-

hez megy a hajadon, tiem vétkezik. ” Egyrészt tehát az 
isteni rendelést -  vagy ha mindenképpen tompítani 
akarnánk a sorsszerűséget hangsúlyozza, másrészt szá
mol az ember bizonyos fokú mozgásszabadságával is, és 
kaput nyit neki.

Mi ez, bizonytalanság az apostoli tanításban? Az 
„áron vétettetek meg: tie legyetek emberek rabszolgái" 
mondatból sejthető, hogy az apostolnak van határozott 
véleménye: a rabszolgaságot nemhogy keresztyénhez, 
egyáltalában emberhez méltatlannak tartja. Csakhogy két 
szembenálló erőt lát, amelyek mindegyikével számolnia 
kell. Az adott társadalmi valóságot nem lehet kegyes kéz- 
legyintéssel elintézni; számolni kell vele. Ugyanakkor -  és 
ez felette igen lényeges -  az apostol látja a még alig sejlő, 
de már mozgásban levő, hasznos új erőket is. Erőket, 
amelyek visszaadták a rabszolgának az emberi méltósá
got: „az Úrban elhívott rabszolga az Úrfelszabadítottja ”, 
és amelyek merészek voltak a gazdagok túltengő öntu
datának megnyirbálásához is: „hasonlóan a szabadként 
elhívott a Krisztus rabszolgája. ” Erőket, amelyeket így 
jellemezhetünk: Isten országának erői voltak; a 
kovászhoz hasonlóak: a közgondolkodást erjesztők; 
csendesen, de biztosan hatók. Ezek azok az erők, ame
lyekről az Úr azt mondta, hogy „aki nem születik újon
nan, nem láthatja meg az Isten országát "(azaz nem 
képes észrevenni jelenvalóságát és működő erőit). Az 
apostoli tanítás tehát egyáltalán nem bizonytalan, csak 
tanítása meglepő, mint minden, ami mélyebb a 
megszokottnál: azt tanítja, hogy a megváltott ember új 
szemléletmódjában fontosabb a kötelességteljesítés és a 
szeretet gyakorlása, mint maga az életforma, amelyben ez 
megvalósul. Egy másik, abban a korban gyakori feszült
séggócról ezt határozottan ki is mondja a Szentírás: „A 
köni/meté/kedés semmi, a körülmetéletletiség is semmi, 
egyedül Isten parancsolatainak a megtartása fontos. ” És 
aligha tévedünk, ha azt mondjuk, hogy a rabszolgaságra 
nézve is ugyanez áll, és a mai ember nagy kísértésére, a 
meggazdagodás-vágyra, a könnyebb élet keresésére is 
ugyanez érvényes.

Összefoglalóul tehát kimondható, hogy a deter- 
mináltság és a mozgásszabadság feszültsége az ige 
alapján így oldódik fel: az elhivatás nem, vagy legalábbis 
nem feltétlenül változtatja meg az ember szociális stá
tuszát. A valós mozgásszabadság jó lelkiismerettel 
kihasználható, nem tekintendő Isten akarata elleni 
lázadásnak; másik oldalról azonban a hívő ember élet
energiáit ne kösse le az esetleg kényszeal életforma elleni 
lázadás, se a kitörni akarásnak ne vesse oda áldozatul 
hitének tisztaságát. Fogadja helyzetét inkább Isten 
kezéből, azaz keresse, hogy az adott helyen hogyan 
valósíthatja meg legjobban az Isten akarata szerinti életet, 
vagy mondjuk így: a hegyi beszéd életrendjét!

/b/ A másik kérdés, amiért a hivatás szó hétköznapi 
értelmével foglalkoznunk kell, az az, hogy hitünk szerint 
az ember (és nem csak a hívő) feladatának betöltésére 
talentumokat nyert. Egész éltünk során tudatában kell 
lennünk, hogy a talentumok nemcsak képesítenek,

hanem egyszersmind köteleznek is. Ebben az esetben vi
szont a polgári létben is ott vagyunk leginkább 
helyünkön, ahol adottságaink leginkább hasznosulnak 
környezetünk javára. Az előző pontban a mozgásszabad
ságról és a determináltságról elmondottak azonban e 
téren is érvényesek. A tálentumának kibontakoztatásáért 
másokon átgázoló ember már nem Jézus Krisztus 
bizonyságtevője.

E részt a következőkkel foglalhatjuk össze. Itt most 
sokféle hivatásból valók vagyunk együtt -  misszióban for- 
golódók és világi munkahelyen ténykedők, kétkezi 
munkások és műszaki vagy humán értelmiségiek -, de 
mindegyikünkre nézve áll, hogy megváltottságunkból 
adódóan e földi hivatásunkban is példaszeaí becsületes
séggel kell megállnunk, hogy Urunk neve miattunk ne 
gyaláztassék. Mivel e helytállásnak egyszersmind 
bizonyságtevő értéke is van, kívánatos, hogy e téma a 
gyülekezeti igehirdetésben, lelkigondozásban és testvéri 
beszélgetésekben fontosságának megfelelő helyet kapjon. 
Egyébként olyan alapvető és közismert bibliai igazság ez, 
melyhez nem fér semmi kétség, ezért most -  idő híján -  
további részletességgel nem foglalkozhatunk vele.

A keresztyéni hivatás

Van azonban a hivatás szónak a Bibliában egy 
egészen más, gyakrabban használt értelme. Mint 
kegyességi szakszó a Krisztusban kapott új életforma
összefoglalására használatos: „m ivel ő, a Szent hívott e l 
titeket -  magatok is szentek legyetek egész magatartáso
tokban. '' Ez azt érzékelteti, hogy keresztyénnek lenni 
élethivatás; magatartásbeli szentséget követel. Amikor a 
Biblia ilyen értelemben használja a szót, az elhivatás 
sohasem áll önmagában, két alapvető kapcsolat közül 
valamelyik mindig szóba kerül mellette.

/a/ Az egyik az Istennel való kapcsolat, az elhívás 
hozzá kapcsol, mert tőle ered. Az új életforma az ő 
előfeltétel nélküli, kizárólag szeretetéből fakadó hívó 
evangéliuma nyomán támadt. Létrejöttében döntő 
szerepe volt a világból kihívó igének, és az arra adott 
válasznak. E kettő találkozása nyomán az egész élet alap
jaiban átrendeződött; mégpedig olyannyira, hogy „új élet” 
illetve „új teremtés" nevekkel illethető. Az azonban itt is 
mindig hangsúlyos, hogy ez a változás nem pusztán 
emberi elhatározás kérdése, hanem Isten műve: „akiket 
elhívott, azokat meg is igazította. -

Ib i A másik kapcsolat egy sajátos kettősközösség
ben valósul meg. Az elhívás összeköt Jézus Krisztussal 
(„Hu az Isten, aki elhívott titeket az ő  Fiával, fézns Krisz
tussal, a m i Urunkkal való közösségre ’V, egyszersmind 
összekapcsol a gyülekezettel: „a Krisztus békessége 
uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az 
egy testben. "Mivel a hívás az egy Krisztus-testbe szól, 
tartalmilag az Isten országába való belépést jelenti. Az 
lKorinthus 1:26 azzal, hogy a gyülekezet szociológiai 
keresztmetszetére mutat („ nézzétek csak a ti elhtvafáso
tokat, testvéreim; nem sokan vannak közietek, akik 
em beri megítélés szerin t bölcsek, hatalmasok vagy 
előkelők"X közvetve azt is jelzi, hogy a közösségen belül 
nincs helye a különözésnek. A közösség azonban nem 
tehet személytelenné, nem ment fel az egyéni felelősség
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alól. Jól érzékeltetik ezt az olyan megszólítás! formák, 
mint amilyennel a Római levélben találkozunk: .Jézus 
Krisztus e/h ivottá i”, „Isten szerettei, akiket ő  elhívott és 
megszentelt Ebben azok az ószövetségi fordulatok 
csengenek vissza, amelyek ugyan az egész közösséget 
szólították meg, de úgy, hogy ebben az egyed is érintve 
érezze magát.

3. A polgári és a keresztyéni hivatás kapcsolata

Az elhívott és újjáteremtett életet nemcsak egyfajta 
megtisztulás jellemzi. Addig teljesen ismeretlen, új voná
sok jelennek meg benne; pl. a megszentelt jellem, az ige 
szerinti életgyakorlat, vagy a tanúságtevő szolgálat. Mind
ebből világos, hogy szoros kapcsolat áll fenn a szó két 
jelentésszintje, a polgári és a keresztyéni hivatás között. 
Láttuk, hogy a legmindennapibb hivatás is magasabb 
szintre kerül, amint a krisztusi életforma hatókörébe jut 
(ti. bizonyságtevő értéke lesz). És megfordítva: a krisztusi 
életforma épp azáltal lesz hiteles, hogy kilép a minden
napok színterére, a hétköznapi tevékenységre üdvösen 
kihat, és a kenyérkereső foglalkozást a polgári lét szintjé
ről a megválton élet eszköztárába emeli, azaz a hétköz
napokat a hit gyakorlópályájává szenteli. A megváltottak 
iránt támasztott ilyen irányú igény világosan tükröződik 
az apostoli levelek jól ismert szerkezetében. A hitelvi 
részt mindig egyfajta gyakorlati alkalmazás követi: 
....éljetek méltón ahhoz az e/hivatáshoz, amellyel elhivat
tatok.1'

II. A HIVATÁS TÁGABB ÖSSZEFÜGGÉSEI

1. Hivatás és kijelentés

Látszólag kitérővel kell kezdenem. Az úrvacsora 
estéjén az Üdvözítő megmosta tanítványainak a lábát. Az 
apostolok egész későbbi életére kiható pedagógiai célja 
volt ezzel. Hogy tehát megértesse velük, mi a történtek 
jelentősége, kommentárt fűzött cselekedetéhez. Az 
emberi szó azonban rendszerint kevés a hit belső tar
talmának kifejezésére, ezért gyakran képekkel segítette a 
nehezen megfogalmazható igazságok mélyebb 
megértését. A lábmosás estéjén is kicsit távolabbról 
kezdte. Azt mondta, az a rendjén való, ha tanítványai Őt 
„Mester" illetve „Uram" néven szólítják.'“ Mármost azzal, 
hogy valamennyi szokásos megszólítási formula közül 
éppen e kettőt választotta, tulajdonképpen a társadalmi 
életből hívott segítségül két képet, a Mester és tanítvány, 
illetve az úr—/rab/szolga kapcsolatának képét, hogy 
ezekkel a maga méltóságára emlékeztesse őket, és így 
rámutathasson szeretetének szent visszásságára, hogy 
Mester mosta a tanítványok, illetve úr a rabszolgák lábát. 
Mekkora lehetett hát a meglepetés, amikor később, egy 
másik képpel meg arra utalt, hogy van a tanítványokkal 
való kapcsolatának egy másik, sajátos vonása, amire 
nézve az úr—rabszolga-kép többé nem kielégítő. Emiatt 
alkalmilag ő maga lépte át a kép által kijelölt határt, és az 
övéit barátainak szólította." Természetesen meg is 
indokolta ezt a váratlan, a korábban említettel ellentétes 
képet: a szolgának nincs információja urának 
szándékáról, a barát viszont be van avatva. E szavakból

jelen tanulmányunk számára két fontos igazság derül ki: 
:\ i Jézus Krisztus az övéit Isten titkaiba beavatottaknak 
tekinti. Ez mélyen megtisztelő, a felkínált kapcsolat ben
sőséges voltát és bizalmi jellegét mutatja. Ugyanakkor 
hallatlan felelőséggel jár. 12/ Gyakorlati és hitéletünkre 
nézve olyan értéke van, amit sem kellően felmérni, sem 
kimeríteni nem tudunk.

Ezzel a kényszerű kitérő után visszaérkeztünk ere
deti témánkhoz, a hivatáshoz. Azért volt rá szükség, mert 
az Efézusi levélben a kijelentés és a hivatás szoros kap
csolatban áll egymással. A reveláció nagy egészén belül 
itt egy különleges kinyilatkoztatásról esik szó. Pál apostol 
hangsúlyozza, hogy Isten szabad kegyelmi döntéséből 
egy kibeszélhetetlenül magas információs értékű titkot 
jelentett meg nekünk: ..úgy tetszett neki. hogy megis
mertesse velünk az ő  akaratának titkát", vagyis az örök 
isteni tervnek egy eddig elrejtett részletét. Ennek a terv
nek a megismertetésével a keresztyéni hivatás új, eddig 
nem látott távlatokat kapott. E kijelentés által Isten mega
jándékozott bennünket az örök jövendőbe ívelő tervének 
látomásával, és elhívott e tervben megfogalmazott 
művének munkálására. Mégpedig úgy, hogy ne a rabszol
ga értetlenségével és kényszerével végezzük munkánkat, 
hanem mint akik ismerik és értik a célt, munkálását pedig 
élethivatásuknak érzik.

Az alapul felven apostoli igéből" Isten eme tervének 
öt fontos jellemzőjét ismerhetjük meg: célját, jellegét, biz
tosítékát, távlatát és dimenzióját. Akik tehát nem a 
parancsolat hajszoljaiként, hanem az isteni akarat 
értőiként boldog és szabad önkéntességgel -  sőt talán azt 
is megkockáztathatjuk, hogy a hivatásosak szenvedé
lyességével -  akarnak szolgálni, azoknak a figyelmét 
most különösen is kérem.

/I/ A terv célja: Isten úgy döntött, hogy világunkat, 
ezt a sokféle törésvonal mentén meghasadt és széthul- 
lóban levő világot mégsem adja át a bomlasztó erőknek, 
ellenkezőleg, azt tervezi, hogy egységbe foglalja. Az 
apostol szavával szólva: az a célja ..hogy egybefoglal 
mindeneket ". Azzal, hogy a jelmondatul választott igében 
halmozottan jelenik meg az egység gondolata (egy test, 
egy lélek, egy reménység, egy Úr, egy hit, egy bemerítés, 
egy Atya) az apostol Isten egybefoglalási szándékára utal 
vissza. Az összesen hétszer előforduló „egy'” által összefo
gott nagy ívű gondolat a következőképpen summázható. 
Az egy Lélek (Isten Szentlelke) által éltetett egy testen, a 
Krisztus-testen belül az elhívottak egy reménységben 
(azaz egy közös irányba tekintve, és egy közös jövő felé 
vonzva) szolgálnak egy közös Uruknak. Bár eltérő (zsidó 
és pogány) háttérből jöttek, egy közös hitben élnek, amit 
egy (-féle) bemerítéssel pecsételtek meg. Mindez azért 
lehet így, mert ők egye salád, hiszen egy Atya háznépéhez 
tartoznak. A hangsúly az apostol gondolkozásában tehát 
itt azon van, hogy az egybefoglalás nem hiú álom, nem 
apostoli vagy keresztyéni ábránd, hanem máris valósá
gosan működő folyamat. Hatása a felsorolt részletekben 
(mindabban, ami már egy) mérhető módon megnyil
vánul.

/2/ A terv' jellege: titkos. Az, hogy nein egyszerűen 
Isten akaratáról van szó, hanem akaratának titkáxíA,
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nem csupán azt akarja mondani, hogy Isten szándéka 
egyelőre nem közismert, vagy legalábbis a kijelentés pil
lanatáig nem volt az; hanem ennél jóval többet, azt, hogy 
Isten terve misztérium-jellegű. Csak kijelentés alapján 
ismerhető meg, emberi értelemmel ki nem következtethe
tő. Sőt, mivel messze meghaladja a természetes emberi 
gondolkodás és logika rendjét, ezért még a keresz
tyéneknek -  vagyis az erre vonatkozó kijelentés 
ismerőinek -  is nehéz ebbe a tervbe beleállniuk, holott 
nekik éppen ez lenne a hivatásuk. Talán ezért is siet az 
apostol megnevezni a terv garantálóját.

/3/ A terv kivitelezője (úgy is mondhatnám, biz
tosítéka és kerete): a Megváltó. JKrisztusban (és Krisz
tus á lta l) fog la l egybe mindeneket." És a gyülekezetért 
mondott közbenjáró imájában is minden valószínűség 
szerint ezért kéri az apostol: „világosítsa meg lelki szeme
teket. hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el 
minket", a későbbiekben -  éppen a választott jelmondat
ban -  is ezért kapcsolja össze a keresztyéni hivatást egy 
nagyívű reménységgel: .JEgy reménységre kaptatok 
elhívást. "Elhívásunk tehát olyan valamire szól, amire 
csak a reménység által bátorítva vállalkozhatunk. Mivel 
azonban az a reménység, amiről itt az apostol beszél, két
ség nélkül Krisztushoz kapcsolódó, meg nem csaló 
reménység, így bár hivatásunk tárgya még csak remény
beli, de nem bizonytalan. Reménybelisége azt jelenti, 
hogy hosszú távú.

/4/ Távlatát tekintve ugyanis „az idők te l
jességén ek... ren d jére  "vonatkozik , azaz eszka- 
tologikus. Kérdéssé tehető azonban, hogy a mai 
keresztyénségnek van-e eszkatologikus látása. Gyakran 
egyébként is olyannyira lefoglal bennünket a jelen, 
hogy eszkatologikus tervekhez különben sem könnyen 
lennénk hadrafoghatók. Itt újabb értelmét látjuk, miért 
kapcsolja össze az apostol hivatásunkat a 
reménységgel. Azoknak közösségét, akik ennek az 
eszkatologikus tervnek a munkálására előre elrendeltet
tek, vagyis a gyülekezetei, így jellemzi az apostol: „akik 
előre reménykedünk a Krisztusban. Remény nélküli 
keresztyénség nem töltheti be hivatását. Távlattalansá- 
gunk leküzdéséhez jól definiált, tiszta reménységgel 
kell feltöltekeznünk.

15/ Dimenzióját tekintve Isten meghirdetett terve 
kozmikus: „mindeneket egybe kíván foglalni, azt is. 
ami a mennyben, és azt is, ami a földön van’’."Már egy 
olyan egyetemes, de csupán földi egységet sem tudunk 
elképzelni, amelyet a „farkas és a bárány egyiittlakozásá- 
val”, vagy a „kisgyermeknek a viperalyuk melletti bántat- 
lan játszadozásával” illusztrál a prófécia. Mit kezdenénk 
akkor egy kozmikusán univerzális egység gondolatával? 
Ezernyi logikus ellenérvünk van. Világunk sokféleképpen 
szétzilálódott: etikailag, gazdaságilag, kulturálisan, de a 
vallások törésvonala mentén is. Egyre jobban látszanak 
rajta a szétesés tendenciái. Ha a futurológusokat kérdez
zük, aligha fogunk hozzákezdeni ennek az eszka
tologikus tervnek a munkálásához. Nekünk viszont a 
kapott kijelentés bűvöletében kellene élnünk, és 
munkálkodnunk. A kijelentés nemcsak bátorít, hanem 
kötelez is.

2. Hogy kezdett hozzá az apostoli gyülekezet a 
megvalósításhoz?

Amikor még legalapvetőbb dogmáit sem volt ideje 
rögzíteni, már foglalkozni kezdett azokkal a korlátokkal, 
amelyeknek döntő részük volt a szétszakadozottság fenn
tartásában. Első lépésként -  többet az adott helyzetben 
nem tehetett -  a gyülekezet önmagára nézve megtagadta 
a széttaglaló erők évezredes érvényességét: „Krisztusban 
nincs többé ...” „Itt vagyis a Krisztusban -  ezt soha 
ne feledjük el) nincs többé görög és zsidó, köriilmetéltség 
és köriilmetéletlenség, barbár és szkíta. szolga és szabad, 
hanem minden és mindenekben Krisztus. ” Vagy: „Krisz
tusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem 
szabad, nincs férfi, sem nő, mert t i mindnyájan egyek 
vagytok a Krisztus Jézusban"}1 Hasonlóan szembeszállt a 
keresztyénség a többi, itt fel nem sorolt ősi feszültségfor
rással, pl. a generációs szembenállással is. Malakiás így 
figyelmeztet: „...elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt 
eljön az ÚRnak nagy és félelmetes napja. A z atyák szívét 
a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, 
hogy pusztulással ne sújtsam aföldet, amikor eljövök. "Az 
Úr angyala pedig így körvonalazza Bemerítő János létfela
datát: „Izráel fta i közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő  
Istenükhöz, és őelőtte já r az Illés leikével és erejével, hogy 
az atyák szivét a gyermekekhez, és az engedetleneket az 
igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az 
Úr elé. v Kevés jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy ez 
az a bibliavers, amelyen az Ószövetség átfordul a Újba. 
Az előző azt tanítja, hogy a gyülekezet két nemzedékének 
ellentéte átoktermő tényező, mely felett nem szabad 
szemet hunyni; az utóbbi arról szól, hogy az eljövendő Úr 
fogadására az a nép van felkészülve, amelyikben a 
nemzedéki kérdés tisztázott kérdés, mégpedig az 
engedetleneknek az igazak lelkületére térés irányában.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a zsenge gyülekezet 
megértette Isten eszkatologikus tervét. Megvalósítását 
azzal kezdte, hogy hatékonyan szembeszegült a vallási, 
szociális, műveltségi, vagyoni, nemek szerinti megkülön
böztetéssel és a nemzedékek közti szakadékkal. A kortár- 
si világ természetesen akkor is éppen az ellenkező irány
ba haladt; ezért a gyülekezet törekvése mindenestől fogva 
kilátástalannak látszott. A közvetlen hatókör is megle
hetősen szűk területre, a megváltottak véges körére korlá
tozódott. Az itt már nincs többé... jellegű mondatokkal 
megtagadónak csak belül, a Krisztusban vesztették el 
érvényüket, odakint nagyon is érvényben voltak: rájuk 
épült a társadalmi és gazdasági rend (rabszolga-tár- 
sadalom). Védelmükre ezért óriási és kegyetlen erők 
sorakoztak fel. Ám a gyülekezet számára épp ez a ket
tősség szolgált bátorítólag: mert ha van hely a világon, 
ahol ezek az elválasztó tényezők nincsenek többé, akkor 
világos, hogy legyőzhetők. Ha pedig a Krisztusban 
nincsenek többé, akkor az is nyilvánvaló, hogy a Krisztus
ban van az a hely, ahol lenni kell, és lenni érdemes. Itt a 
titka annak, hogy a keresztyén misszió kíméletet nem 
ismerő üldöztetés ellenében is terjedt. Közvetlen fela
datuknak a Krisztus-hirdetést tartották, de úgy hirdették, 
mint aki felől kétség nélkül hiszik, hogy képes azokat a 
káros erőket eltörölni, amelyek a jelen világot szétszag
gatták. Sőt ezt nemcsak hitték, hanem tudták, saját sor
sukon tapasztalták: az úr és rabszolgája, zsidóból és
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pogányból lett hívő Krisztusban egymás mellett úrvacso- 
rázott!

3. Mit tehetünk ma közös hivatásunk 
betöltéséért?

A gyülekezet mindaddig, míg -  hivatásának egy 
reményében -  kész munkálni Isten kozmikus tervének rá 
eső részét, és amíg ellen tud állni a világban makacsul 
működő, de a megváltottak közösségéből Krisztus által 
kiszorított ziláló erők visszaszivárgásának, addig bizodal- 
ma lehet missziójának gyümölcsöző voltában.

Eközben számolnia kell a világ ellenállásával -  sőt 
olykor könyörtelen ellenerőkkel de abban a bátorító 
felismerésben, hogy az élő gyülekezetben tartósabb erők, 
„az eljövendő világ erői" működnek, és általa hatnak is. E 
hatás mechanizmusa leginkább a kovászhoz hasonlít: 
nem forradalmakkal, felforgató erőkkel dolgozik, hanem 
áterjesztéssel, csendes, türelmes belső átformálással." 
Nagy tempóhoz, gyors eredményekhez szokott korunk- 
ban újra kellene tanulnunk Megváltónknak az Isten orszá
ga természetéről szóló tanítását.15

Saját munkáját Isten eszkatologikus terve részének 
kell tekintenie,"1 amelynek évezredes előzményei, és 
végtelenbe ívelő jövendője van, ezért önmagában nem 
értékelhető helyesen.

Korunk a specializálódások kom. Ez a misszióban is 
megmutatkozik. A lelkipásztorság régi, összetett fogalma 
részfeladatokra bomlik. Ennek természetesen egyaránt 
vannak pozitív és negatív következményei. Itt -  az egység 
főtémájának összefüggésében -  a résztémák (evangélizá- 
ció, falumisszió, gyülekezetplántálás, ifjúsági munka, 
lelkigondozás stb.) rivalizálásától szeretnék óvni. Bármi
lyen odaadással végeznénk is a ránk bízott feladatot, 
egymással versengő, a nagy egészet forgácsoló munkánk
-  még ha bizonyos eredményeink volnának is -  ellentét
ben áll annak átfogó tervével, aki mindeneket egységbe 
kíván foglalni.

Végül hivatásunk betöltésének feltételeit az alábbi
akban látom:

Szükséges, hogy az egyháznak legyen eszka
tologikus távlatú látomása, hogy ne a rabszolga kénysze
rűségével végezze munkáját, hanem Urunk nagyvonalú, 
kegyelmi gesztusának, a kijelentésnek ismeretében, és az 
elhívottak odaszánásával.

Reménységünk ébrentartásában döntő szerepe van 
annak, ha Istennek a szétziláló erőkkel szemben folytatott 
győzelmét önmagunkon tapasztaljuk azáltal, hogy a 
széthúzó erők többé nem tudnak bennünk talajt nyerni.

Munkánk során az időtényezőt felelősen figyelembe 
kell vennünk. A kijelentett végcél látomásában és éltető 
reménységében munkálnunk kell az egységet, harcol
nunk a szétszaggató erők ellen, de az adott üdvtörténeti 
idő lehetőségeinek és korlátainak Lélek szerinti mér
legelésével.

Mivel Isten egységterve Jézus Krisztushoz kapcsoló
dik, általa és benne valósul meg, ezért a mindenek egy
befoglalására irányuló minden tevékenység szorosan 
összekapcsolódik az evangélium hirdetésével, attól el 
nem választható, és mással nem helyettesíthető.

Hivatásunk két szféráját, polgári és keresztyéni 
hivatásunkat a kölcsönösség szellemében kell kibon
takoztatnunk: a világi hivatás legyen a mennyei 
elhíváshoz méltó életforma színtere, a evangélium gya
korlati megvalósulása, és indirekt felkínálása!
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Angyalfia
Habár csak egv-egvpillanatra érzem igazán, 
valami mégis itt lüktet közöttünk 
s fá jó  örömmel ostromol meg üjra: 
a Legnagyobb Szít’, mely embert éltetett.

Ez a fény is Belőle árad, végső fokon, 
s mégba tükrözés is csupán két gyermek'szemem. 
engem is átjár és betölt. Maga a Kegyelem.

Hogy mégsem ballhatom, s érezbetem örökké: 
tisztátalan kevélységem a vétkes.
Sárból kun korodó büllőfejére 
nem győzök elégszer rátaposni!

Jékely Zoltán

Kegyelem

Ezüst kötésit páncél rajtam 
siírüszemil magány
ra/aha Isten lánya voltam, 
még az vagyok talán.

Hajnal Anna


