
Textust I. Kor. 12,27.

"Ti a Krisztus teste vagytok".

Jólismert szavak ezek, különösen ökumenikus összejövete
leken. Számtalanszor használtak fel már arra, hogy velük 
az egyház egységére, vagy az egyházak fogyatékosságára mu
tassanak rá. Ezen a délelöttön ugy gondolok erre a kife
jezésre, hogy az Krisztusnak a saját fizikai testét je
löli, amelyet nem szoktak számitásba venni, amelyet Krisz
tus arra használt, hogy Isten akaratának engedelmeskedjék 
vele a legvégsőkig, s végezetül felszegeztesse a Kálvá
ria keresztjére. "Ez az én testem, amely érettetek ada
tik".
Ebben az értelemben Krisztus testenek lenni nehéz és ál
dozatos feladat. Az első tanitványok sohasem kaptak igé
retet jutalomra, hanem inkább ezt hallottak: "Ha valaki 
én utanam akar jönni, tagadja meg magat, vegye fel a ke
resztjét és kövessen engem; meg tudjatok-a inni azt a kely- 
het, amelyet én meg iszom és meg tudtok-e keresztelkedni 
azzal a keresztséggel, amellyel én megkereszteltetem?"
A Krisztus testének lenni, ez megköveteli, hogy állandó
an ujraértékeljük a tanitványság értelmét, különösképen 
az egyháztagság felelőssége tekintetében. Csak a saját 
tapasztalataimról beszélek. Képünk közül milyen sokan 
gondolkodnak ugy az egyházról, hogy az arra való, hogy 
kapjunk tőle, vagy benne valamit, inkább minthogy adjunk, 
Szeretnék tudni, mit nyerhetnek egy istentiszteletből, a 
mit kaphatnak a lelkésztől, az egyházi iskolától, az egy
ház egész közösségétől. Ez nem teljesen ezeknek az embe- 
reknek a hibája csupán. Igy tanitották őket, hogy igy gon-' 
dolkozzanak az egyházról. Valahogyan igy nevelkedtek, hogy 
ilyen fogalmaik alakultak ki. Valamiképen világossá kell 
tenni, hogy mig az egyház valóban nagy ajándékokat juttat 
nekünk, mind azáltal az egyháztagság valamilyen áldozatos 
beiratkozást jelent, besorolást a legnagyobb ügyekbe, a 
Krisztus testének ügyébe. Mivel est rendszerint nem teszik
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meg, nem lehet csodálni azt, hogy az evangélium hirdetése 
süket fülekre talál, vagy azt hogy anyagi szükségletekre  
nincs elég fedezet. Gyakran vallunk kudarcot bizonyságte- 
vésünkkel azért, mivel a bizonyságtevés nincs megfeleő re- 
alitással és élénkséggel aláfestve látható, vagy hatható 
formában. Nagy lelkesedéssel énekeljük:"Mint egy hatalmas 
hadsereg, ugy halad az Isten egyháza". /Like a mighty army 
moves the Church of God/ De valóban igy halad?
Eddig azokról az emberekről beszeltem, akik nem értik az 
egyháztagságnak a következmenyeit, hogy mit jelent Krisz
tus testében lenni. Elkerülhetetlenül valamennyien valaki 
másra gondolunk, nem magunkra, valamilyen más csoportra, 
nem a miénkre. Néhai Willard Sperry a Havard Teológiai Fő
iskola dékánja mondotta egyszer azt a hallgatóinak, hogy 
a prédikációt a hivek ugy szokták hallgatni, hogy egy lel
ki esernyőt huznak maguk fölé és örömmel figyelik, hogyan 
hullik az eső az előző padokban ülők nyaka közé. V ajjon 
nem teszünk-e igy mi is itt, mi akik értjük mit jelent 
Krisztus testének lenni? Lelkészkedésem első néhány eszten
dejében egy nagyszerü idős lelkésszel szol áltam együtt, 
aki életet mások szeretetteljes szolgalatában töltötte el. 
Egy nagypéntek délutánon, amint együtt mentünk el a temp
lomból, mélyen megindulva igy szólt:"Nem gondolom, hogy 
fogok tudni még máskor ismét Krisztus keresztjéről beszél- 
ni, nagyon távol vagyok attól, hogy megéljem azt". Vala
mennyien elmondhatjuk ezt magunkról is. Amint két nappal ez
előtt hallgattam az egyház egységéről folyó tárgyalásun
kat, az a kényelmetlen érzésem támadt, hogy néhányan kö
zülünk hajlandóak lennének mindenre, ha az igazságot ugy 
forgathatnák meg, hogy az a saját örökségünkkel, pozici
ónkkal és tekintélyünkkel nem ellenkezne. Sok módja van 
annak, hogy ezt a tényt lemérjük önmagunkon. Tettel már 
Valaha olyan ki sérletet, akár a legkisebb ügyekben is, fa 
hogy föladd a saját életedet a közösség javáért? Ez mindig 
nehéz és gyakran lehetetlen feladat. Egy értelemben azon
ban ez a helyzet bátoritó is. Ugy látszik, ha a keresztyén 
egyház bármilyen kis részlege rendelkezik a lerombolhatat- 
lansággal, ugy mi bizhatunk abban, hogy ez igaz a Krisz
tus egesz egyházára néázve is. De egy más értelemben vix

-2-



-3-

szont nincs meg az a hajlandóság, hogy feladjuk teljes ál
dozattal a mi ügyünket a len a gyobb ügy haladása érdekében- 
Aki elvesziti eletet megtalálja azt. Ez valóban igaz lehet 
az egyházakra nézve is az Egyház érdekében.
Vagy egy másik előadásra gondolok, amely az egyház misszi
ójának egész problémájával foglalkozott. Az előadó azt 
állitotta, hogy szükség van arra, hogy nagyon gondosan 
megvizsgálják ezen a terén az egyház multbeli tevékeny
ségét, mely a jelen kudarcokhoz vezetett.
Nem akarok a leghalványabb kritikával sem beszélni most 
régebbi évek misszionáriusairól. Hiszen sokszor voltak ők 
a hősi önfeláldozás legnagyobb példamutatói. De az a tény 
fennáll, hogy az egész egyház - értve itt most főleg azo
kat, akik otthon maradtak - igen sokszor elhanyagolta azt, 
hogy valóságossá tegye a Krisztus testének feladatát t.i, 
hogy megossza az életet másokkal.
Az a vád ellenünk, hogy mi állandóan kivánságokkal teli 
emberek vagyunk. Bizonyos kényelmet és vigasztalást ó- 
hajtunk és azt gondoljuk, hogy erre való a vallás. A be
csület arra kényszerit minket, hogy megállapitsuk valóban 
kok igazság van ebben a vádban. Van sok keresztyén - be
leértve önmagunkat is - akinek a vallásos élete saját vá
gyainak tükrözüdése csupán. De ez nem mondható el a keresz- 
tyénség legjobbjaira. Szent Pál pl. igy kiált: "Jaj nekem, 
a szükség kényszerit engem, ha az evangéliumot nem hirde
tem". Luthert irásként nem tehetek, Isten engem ugy segél
jén! Latimer: "Kérlek, Istenem, gyujtsd meg e napon vi
lágosságodat !" A legnemesebb keresztyénségben mindig meg 
volt az, hogy a kemény, sőt lehetetlen feladatokkal nagy 
hittel és bárotsággal néztek szembe. Hála Istennek vannak 
a mi időnkben, a ml közösségünkben is, akik ugyanerről tet
tek már bizonyságot. Krisztus testének lenni keresztet 
jelent. Ennél a pontnál édesanyám hangját hallom, amint 
e2t mondja: "Te olyan szigoruvá teszed a vallást! Az em
bereknek erőre és botorságra van szükségük es Krisztus 
ezekből ad is sokat". Igen, ez igaz valóban. Krisztusnak
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teste is van. Az első világháboru idején mint katonalelkész
teljesitettem szolgalatot egy támaszponton levő nagy kato
nakórházban.
Egyszer három heten keresztül csak haldoklóknak szolgál- 
tam. Magammal vittem a feszületet. Gyakran ugyanis egy-egy 
ember már olyan gyönge volt, hogy  nem hallott és gon
dolkodni nem tudott, de amint kezébe adtam a feszületet, a Ke
resztrefeszitett alakjának megpillantása az evangéliumot je
lentette számára, annak a hitnek ,jó hirét, amely legyőzte 
a világot.
A feltámadott Krisztus testének lenni nem jelenti azt, hogy 
elmenekülünk azok elöl a nehézségek és terhek elől, amelyek
kel az egész, emberiség szembenéz. Valóban a keresztyenek 
többet szenvednek, mert többre van gondjuk. Az a kultusz,
a-mi az Egyesült Államokban és talán másutt is a Krisz
tus nevében folyik és amely a szívnek és léleknek békes
séget igér, sőt még anyagi javakat is kilátásba helyez, 
az teljesen idegen az evangélium igazságától. Philip 
Brooks, nagy amerikai igehirdető egyszer azt mondta:
"Ne azért imádkozzatok, hogy a feladatok megfeleljenek 
erőtöknek, hanem azért, hogy megfelelő erőt kapjatok 
feladataitokhoz”. Mennyire hajlamosak vagyunk, hogy az 
előbbiért imádkozzunk. Körülmények megváltozásáért, más 
helyzetért. Ez az az imádság, amelyre az Isten sohasem 
felel. De azt az imádságot, amely a meglévő feladatokhoz 
megfelelő erőért imádkozik, Isten mindig meghallgatja. 
Függetlenül attól hogy kik vagytok, hogy milyen a fe
lelősségetek, Isten ad erőt minden szükségben.
A Krisztus egyházai hatalmas feladatokkal állanak szemben 
manapság. Nincs idő az önelégültségre, nincs idő, hogy 
másodrendü dolgokkal foglalkozzunk, hogy kényelmesen él
jünk, megpihenjünk a Sionon. Olyan elhatározásra és önzet
lenségre van szükség, amely a Kálváriához vezetett egy
kor valakit.  De nem kell kétségbeesni és sirán
kozni, mert mi a feltámadott Krisztus teste is vagyunk,
Isten örökösei és Krisztus örökös társai. Jézus mondta:
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"Ime én tiveletek vagyok mindvégig". Talán mindaz, amit
mondani akartam Unamuno nagy könyvének utolsó szavaiban 
van legjobban kifejezve /A könyv cime: Az élet tragikus 
értelme./ Ebben a könyvében azokat a feszültségeket tár
gyalja, amelyeket az életben előforduló öröm és a szomoru 
ság okoz. Szavai egyben hivást és igeretet jelentenek, 
"Isten tagadja meg a békességet tőled, de adjon neked di
csőséget!" A Krisztus teste a harcoló és a győzedelmes 
Egyház.  T i  Krisztus teste vagytok.

Forditotta: Hafenscher Károly
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