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         „A középkorban egyre gyengült annak érzése, hogy védett gyermekként élhetünk e világban, 
amint hogy az ember saját hatalmi pozíciója megszerzésének igénye is megnőtt, hogy ezáltal elűzze 
a bizonytalanság hangulatát. Az Istennel szembeni bizalmatlanságot nem csupán az attól való féle-
lem szülte, hogy ti. ő nem nagyon törődik velünk, hanem a gonosz és büntető Istentől való ódzko-
dás is. A vak engedelmességet az ember megpróbálta tudással és önmaga felőli szabad döntéssel 
helyettesíteni, ami által fokozatosan az elé a dilemma elé került, hogy annál inkább az isteni hara-
got vonja magára, amely tulajdonképpen már a gyanakvását is szülte. Körforgásszerű sajátos dina-
mika állt így elő. Az isteni gondviselés elégtelensége miatti elbizonytalanodás szinte narcisztikus 
önmagabiztosítási igényt váltott ki. Azonban az önmagabiztosítás minden újabb lépése az isteni 
haragot is fokozta, s ez új félelmeket szült, valamint újabb felfokozott védelmi lépéseket igényelt. 
Tehát az egykori teljes kiskorúságból és passzivitásból való szabadulás processzusa tökéletesen az 
ellenkező végletbe csapott át, mégpedig az isteni mindentudással és teljhatalommal való azonosu-
lásba. Az így bekövetkezett fejlődés ténylegesen a pszichoanalízis által leírt reagálási minta jegyeit 
viseli magán: menekülés a narcisztikus tehetetlenségből a narcisztikus mindenhatóságba. 
         A kegyes középkor keresztényei hittek a körforgásszerűen Istenből eredő és beletorkolló tö-
kéletes életben. Az újkori ember egyre inkább azt igyekezett tudatosítani magában, hogy egy soha 
véget nem érő végtelen út vándora ő… Ennek a folyvást előrehaladásnak valami értelmet kellett 
adjon. S ezt abban vélte megtalálni, hogy az időben való haladását a fejlődéssel, az örökös maga-
sabbra töréssel azonosítja. E hit bizonyításának eszköze a soha többé meg nem álló természet-
tudományos és technikai fejlődés.“ 

H.E. Richter: Der Gotteskomplex. Die Geburt und die Krise 
des Glaubens an die Allmacht des Menschen. 1997. 22-26.old. 
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Dr. Lampérth Gyula: 
 
 

Merre visz az út ? 

(Zsinati ülésszakok és ami közöttük van és lehet) 

 

 1999. május utolsó napjaiban ismét ülésezett Egyházunk Zsinata a Fasori Gimnázium 
Dísztermében; várakozások és kétségek, remények és bizonytalanságok között... 
 
 Milyen másnak tűnt a világ 1991-ben, bár akkor is tudtuk, hogy nem lesz könnyű. Azok 
az évtizedek - amelyekben az egyházi élet erősen korlátozott volt ugyan, de azzal együtt vagy 
éppen amiatt - szinte egyértelműek voltak a cselekvési lehetőségekkel egyetemben. 
  
 S volt akkor is egyházi élet, s nőttek fel az egyházhoz kötődő emberek, e sorok írója is 
1950-ben született, s egészen a konfirmációig iskolai hittanra járt, s nem is Isten háta mögött. 
Szülőfalum, Tét - ahol többek között Kisfaludy Károly is született - korábban járási 
székhely..., de ez egy másik írás. 
 
 S a másik ág; voltak jól működő iskolák, ha nem is egyházunk irányítása alatt, de bátran 
állíthatom, hogy pl. a Soproni Líceum őrizte az ősi szellemet, személyi garanciákkal. Az 
1948-as államosításkor az iskolát igazgató Prőhle Jenő egészen 1983-ig ténykedett az 
intézményben, a jelen tantestületben is vannak jó páran, akik vele együtt tanítottak. Volt tehát 
emberi értelemben is remény, hiszen volt alap és volt háttér. 
 
 Ezeket azért bocsátom előre, hogy a kedves olvasó megértse, hogy milyen háttérből 
kerültem a Zsinat tagjai közé; téti konfirmáció, később az ELTE docense voltam, közben 
Óbudán 1987-től presbiter, 5 gyermek (a 3 lány katolikus, a 2 fiú evangélikus) apja és egy 
öröklakás tulajdonosa voltam. S akkor „jött” a rendszerváltozás. Mint az MDF tagja 1988-tól, 
minden nagy tüntetésen részt vettem, ott álltam a Hősök terén a nagy újratemetésen s ekkor 
hallgattam Orbán Viktort először, Bécsben a Szent István Bazilikánál zuhogó esőben a 3 nagy 
gyermekünkkel „eltemettük” Zita királynét, tanúja voltam, amikor a Parlament erkélyéről 
kikiáltották a köztársaságot (ugyan akkor is zavart, hogy megint nem volt népszavazás, és már 
hányadszor kellett kikiáltani. Érdekes a királyság olyan természetesen létezett majd’ 1000 
évig, nem kellett újra és újra kikiáltani), a gyerekekkel plakátot ragasztottunk az „első” 
választás előtt... 
 
 Mi, nem lelkészek (és nem orvosok, nem mérnökök, és még sok minden nem...), már 
korábban sem értettük, hogy éppen az Evangélikus Egyház miért olyan klerikális, persze 
ragaszkodtunk papjainkhoz, soha nem felejtem, amikor 6 évesen köszönthettem a téti 
lelkészségének 25 éves jubileumát ünneplő Lukácsy Dezső nt. urat (nekem tisztelendő bácsit). 
 
 A Zsinat tagjai közül sokan úgy éreztük, hogy jelet kell adni, jelet, hogy valami más 
következik. Legtöbben nem voltunk eltelve a szabad Nyugat egyházaitól, talán kicsit 
ismeretlenül is Márai érzései bujkáltak bennünk: könnyű nekik, jó nekik, de valahogy az is, 
hogy szegények, sok mindent - vagy szinte semmit - nem értenek. (Tudom persze, hogy ez 



 2 

távolról sem igaz, meg az sem, hogy a lelkészeinkkel baj van, hiszen Egyházunk mégis csak 
átélte azokat az évtizedeket, persze meg-meg villant a fogunk, hogy annak ellenére...) 
 
 Fogy az evangélikusság, fogy a magyarság, tenni-tenni kell. [Akkor - ha hívtak volna, 
elmentem volna Kolozsvárra vagy bárhova, így a 7 fős családdal a biztos II. kerületi 5 szobás, 
2 konyhás stb. otthonból Sopronba költöztünk, ahol a feleségem tanárként - előbb 14 évig 
óvóképző szakközépiskolában tanított a Ludovika (Kun Béla) téren - még munkanélküli is 
volt, most Zsámbékra jár, ott adjunktus].  
 
 Sopronban, ahol minden bizonytalan volt, a ház majdnem lakhatatlan, még 8 év után sem 
éri el a „házunk” a pesti lakásunk szintjét, mégis eljöttünk és a Líceumba „beleszerettem”. 
 Ez a tenniakarás volt érezhető a Zsinaton is. 
 
 Tenni, de mit? 
1./ Az evangéliummal nincs gond, örök, „csak” tisztán és igazán hirdetni kell. 
2./ Fel kell hát hívni az emberek figyelmét, hogy hallgassák és olvassák az igét! De hogyan? 
 
 Nem elég ha sopánkodunk, hogy mindenki együtt, hogy szeretetben, meg őszintén, s jó 
lenne ha mindenki testvéri szeretetben... Ez mind igaz, senki nem vonta kétségbe, de látható 
jel kell, ahogy Krisztus is adott jeleket, persze nem az evangéliumot „megerősítő” jelekre 
gondolok, hanem, hogy a hirdetésére és továbbadására hivatott egyház most már az 
addigiaknál őszintébben, határozottabban és az egyház tagjaira jobban figyelve végezze a 
feladatát. 
 
 Az egyháztörténetben gyökerezett, már a Zsinat előtt is felmerült és folyamatosan 
erősödött a gondolat, hogy a változás látható jele, ha a kettő helyett három kerület lesz. 
 
 S az indokok: 
1./ Lényeges a változás, át fogja járni az egész egyházat. Kiderült, hogy így is van, azóta is 
viták kereszttűzében áll a változás. 
2./ Ez nemcsak formai változás, kifejezi, hogy bár fogy egyházunk, de ezt a jelenséget nem 
fogadjuk el, hanem egy missziós, növekvő egyház képe lebeg a szemünk előtt. 
3./ Szűnjön meg a Budapest központúság, se minket, se mást ne irányítsanak egy helyről. 
4./ A püspökök legyenek képesek rá és legyen is elég idejük, hogy erősíteni tudják a 
gyülekezetek hitét, a jelenléttel, a vizitációkkal, bátorítva, buzdítva; ha kell feddéssel is. 
 
 Bizony megoszlott az előző (1991-1997) Zsinat, születtek a törvények; jók és kevésbé 
jók; sokat azóta be is vezettünk. Ahogy várható volt, a legnagyobb nézeteltérés a három 
kerület ügyében keletkezett. Bizonyára hosszú távú hatása lesz - s szerintem nem pozitív - a 
többszázados egyetemes (országos) felügyelői poszt megszüntetésének (hatályos lesz 2000 
decemberétől), a püspöki hatáskör megnyírbálásának is. Nem mintha mindig egyet értenék 
püspökeinkkel (sőt nagyon gyakran nem), de Krisztus Egyháza egy földi szervezet is, és hiába 
protestáns, azt tudomásul kell venni, hogy Krisztus nem demokráciát alapított. Ennek nem 
mond ellent az, hogy aki első akar lenni, az legyen mindenki szolgája. 
 
 Viták és szavazások váltakoztak, 1997-re kialakult a három kerület és „csodák csodája”, 
csak egynek lesz a székhelye a főváros - gondoltuk és kívántuk - „mi, a többség” akkor. Igaz, 
volt olyan pillanat, hogy akár mindhárom is Budapesten lehetett volna (matematikusként; akár 
négy, öt, ... is). 
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 Emberileg érthető módon, a legmagasabb egyházi szintről következett a támadás; 
maradjon a két kerület, sőt bőven elég lenne egy is! Újabb esztendők, 1999 elejére kialakult az 
egyetértés, a két jelenlegi püspök a három közül valamelyik kerületben jogfolytonos. A 
püspöki tiszt, a gyülekezeti lelkész mellett az egyetlen egyházunkban, amelyik nem ciklikus. 
Következett az újabb vita; hol lesznek a székhelyek, azaz lehet-e Budapest egyetlen 
kerületben; „mi, a többség” azt mondtuk, ha már egységes a magyar főváros, akkor ne éppen 
mi osszuk ketté, meg ugye ebből az is következik, hogy mégis két püspök a fővároson kívül 
székel majd, talán egyik éppen Békéscsabán, amely városban és körzetében a legtöbb 
evangélikus él. Oda a Viharsarokba, „száműzetésbe”, a „tótok” közé ki megy? Nem értem és 
még sokan nem értették. Ezek szerint Krisztus egyes juhainak nem kívánatos a birkaszaga, de 
az is lehet, hogy mégsem az elveszettet kell megkeresni, hanem őrizni kell a „még” el nem 
veszettet!? 
 
 Közben persze folyt a munka is, születtek a törvények és módosítottuk a törvényeket, 
mert elég hamar kiderült, hogy az előző Zsinat nem alkotott tökéleteset. Számomra még az is 
kiderült, hogy én, akit az előző Zsinaton radikálisnak számítottak és magamat is annak 
tartottam, a jelenlegi (1997-től ülésező) Zsinaton már nem számítok annak, s azt is észre 
kellett venni, hogy most vannak, akik szintén jelet akarnak adni, látható, de más jelet. 
 
 S itt egyrészt megerősödött az a tudat, hogy valóban nem a három kerület bevezetése a 
gyógyír egyházunk bajaira, de nem is a most kívánt háromszintes modell, a megtartó erő 
Krisztus kegyelme és a benne való közös cselekvés. Remélhetően a sok vita majd azt 
eredményezi, hogy eljutunk többségében erre a felismerésre és amilyen útjelzőpóznák 
odavezetnek, azokat együtt tudjuk lerakni; mert többféle jelzőoszlop lehet, mindegyik jó lehet, 
de jobb ha azok típusában meg tudunk egyezni, a legfontosabb azonban az, hogy jó cél felé 
vezessenek. 
 
 A most (1999. május) javasolt háromszintes modell a gyülekezeti-egyházmegyei-
kerületi-országos egyház struktúrából a kerületi szintet ki óhajtja iktatni, szeretné, hogy a 
püspök csak spirituális feladatkörrel rendelkezzen, a kerületben ne legyen semmi 
adminisztráció és semmiféle önkormányzat. A Zsinat pedig egyesítse magában az országos 
közgyűlés és a törvényalkotás funkcióját, tkp. kormányzó Zsinat lenne (ref. modell). 
 
 Természetesen a baj az, hogy ez a rendszer teljesen idegen az evangélikus gyakorlattól, 
ezért eleve nem számíthatott nagy támogatottságra, a legfőbb gondot mégis az okozta, hogy 
akik eddig egy platformon álltak, azok is megoszlottak, bár rengeteg jó elemet tartalmazott ez 
a szép tervezet. Ha a tárgyalásnak komolyan nekikezdünk, akkor újabb évekre nem történik 
semmi. Éppen ez, ami miatt elvetette a Zsinat s ebben most imponálóan egyek (kb. 80 %) 
voltunk. Most már ne térjünk el a kijelölt változtatási iránytól, csak apróbb korrekciók 
lehessenek! 
 
 Egyelőre a legmagasabb szinten az képezi a vita tárgyát, hogy Pest megye tartozzon-
e a Déli Kerülethez, s így két püspök székhelye lehessen a fővárosban. Fejér-Komárom 
tartozzon az Északi Kerülethez s azzal az is több lelkészi állást tartalmazna (arányosítás), és 
kapja vissza a nevét Dunántúl, ne Nyugati Egyházkerület, hanem Dunántúli Egyházkerület 
legyen. (E sorok írója sem érti, hogy éppen az Anyaszentegyház nem óhajtja visszaadni a 
nevünket - mondanom sem kell, hogy a dunántúli küldöttek döntő többsége a „történelmi” név 
mellett szavazott, míg érthetetlen módon a többiek döntően a „semleges” Nyugat mellett.) 
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 Jelenleg itt tartunk; Dunántúl készül a püspök- és felügyelő-választásra, valamint 
székhelyet kíván kijelölni. Remélem Sopron jó esélyekkel rendelkezik (infrastruktúra, 
beleértve a közeli repteret, épületeket, két evangélikus közép és az általános iskolát, a 
diákotthont, az evangélikus vendégházat stb.). Kis János, a néhai püspök székvárosában a 
többi felekezetnek nincs püspöke, a közlekedése jó, a templom impozáns, mellette készen áll 
a püspöki palota (most Bíróság). Itt jelenik meg már harmadik éve a Dunántúli Harangszó, a 
Líceumba járnak egész Észak-Dunántúl evangélikus diákjai. Mária Dorottya Evangélikus 
Szabadegyetem működik, remélhetően előbb-utóbb igazi egyetemünk is lesz, de legalább egy 
kar. Ezt a gondolatot a Soproni Egyetem is támogatja. 
 
 Merre visz hát az út? 
 
 Isten népének az útját nem mi jelöljük ki, éppen ezért lehetünk nyugodtak, ha mégis 
elrontjuk, van aki helyesbít, helyesbíttet, de mivel nem mi jelöljük ki az utat, éppen ezért kell, 
hogy nyugtalanok legyünk, megleljük-e azt az utat, amelyet Ő járatni kíván velünk? 
 
 Egyházunk legújabb kori (1990-től) története a nem várt ajándékok útja; visszakaptuk 
iskoláinkat, épületeink jelentős részét, szabadon élhet az egyház, de éppen a korlátok 
ledőlésével ez az útkeresés „útja” is. 
 
 Hiszem és remélem, hogy itt a földön is van jövőnk, hiszem és tudom, hogy jönnek 
utánunk evangélikusok, remélem és tudom, hogy ezt rajtam kívül sokan hiszik. 
 
 Adja a kegyelmes Isten, hogy találjuk meg újra és újra azt az utat, amelyiken Ő 
akar járatni bennünket! 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 

(Igen sajnáljuk, hogy – technika és személyi okok miatt – ez a cikk csak most jelenhet 
meg. Az őszinte és segíteni akaró hang megérdemli, hogy nyilvánosságra kerüljön. Még 
akkor is, hogyha a zsinati munkában azóta már megtörtént egy s más. 

Szerkesztőség) 
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Gémes István: 
 
 

Pál és az idő 
 
 
 
 
I. BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 
 
 
 

Újtestámentumi teológiai szakkönyvekben és a páli levelekhez írt kommentárokban hiába ke-
resünk ilyen címet: Pál és az idő, vagy: Mit tanít Pál az időről? De hát Pál nem is volt teoretikus, aki 
legfontosabb feladatának a fogalmak filozófiai feldolgozását tartotta volna. Az első 2-3 évszázad ke-
reszténysége hitének azonban szerves alkotóeleme volt az eszkatológikus várakozás. Ennek kialaku-
lásához és megszilárdításához pedig senki olyan sok elemmel nem járult hozzá, mint éppen Pál: a 
korabeli apokaliptikus irányok sokszor félrevezető és ellentmondó állításait kitisztította a Krisztus-
várás forgatókönyvéből. Tulajdonképpen nem tett mást, mint hogy következetesen véghezvitte a 
szerinte Isten által rábízott feladatot. Teljesen a munkája közepébe került az egyes ember veszede-
lemtől való megmentése, a megváltó evangélium Krisztus személyén és a Szentlélek közvetítésén át. 
Azzal a céllal dolgozott, hogy beépítse azt a végidei gyülekezet megmentettjei közé. Ez volt munká-
jának alapintenciója, erre épült missziói koncepciója s ez határozta meg az idővel való bánásmódját is. 
Mivel pedig ez a széles tudású és látású teológus semmit nem bízott a véletlenre, ezért nem igyekezett 
valami idői koncepció kidolgozására sem, hanem erre vonatkozó mondanivalóját is beépítette átfogó 
teológiai tervébe, s az annak szerves része lett. Nem az ő általa olyan nagy értéknek tartott evangéliu-
mát igazította hozzá a korabeli apokaliptika szélesen hömpölygő folyamához. Sokkal inkább állította 
azt az evangéliuma szolgálatába, arra számítva, hogy az előzőkhöz hozzászokott kortársai füle így az 
evangéliumra is nyitottabban reagál. Mindezt nagy szabadsággal és fölénnyel tette, mint aki meggyő-
ződött szilárdan afelől, hogy amiről azok a távoli vagy nagyon is közeli jövőben álmodnak és azt 
ígérgetik, az az ő számára már jelenvaló (Bornkamm). 

 
Már csak ezért is érdemes ennek az öntudatos Krisztus-teológusnak a véleményére figyel-

nünk. Szerinte Isten azzal a kijelentésével, hogy „minden a tiétek“, ténylegesen felszabadította a hívő 
embert és gyülekezetet a mindig valami minőségi jobbnak a keresésére és megvalósítására. Másrészt 
szabaddá teheti a mi látásunkat is a jelenkori vallásos és szekuláris apokaliptika álmainak helyére té-
teléhez. Hogy különbséget tudjunk tenni a végre vonatkozó igazi ígéretek és az emberi fantázia szűlte 
apokaliptikus várakozások rémképei között. Mert Pálnak erre nézve is határozott, egységes összefüg-
gésbe állított mondanivalója van. Ezt próbáljuk kifejteni a következőkben. 

 
Szinte a sors fintorának kell tartanunk azt, hogy éppen ennek a nagyon józanul gondolkodó, az 

egy ügyhöz következetesen ragaszkodó teológusnak a neve alatt jelent meg valamikor a 3. század kö-
zepetáján egy Apokalipszis. Nincs a keresztény irodalomban még egy olyan könyv, amely egészen a 
középkorig annyira meghatározta volna a keresztény végidei gondolkodást, mint ez. Képeit a pokolról 
és a különböző démonokról még Agusztinusz is emlegeti. Ez az irat inspirálta Dante-t is „Divina com-
media“-jában az Inferno kiszínezésére, sőt Bingeni Hildegard látomásai is nehezen lennének elképzel-
hetők nélküle. 

 
Páltól azonban távol állt minden ilyesféle spekuláció.  
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II. IDŐI FOGALMAK PÁLNÁL 
 

Chronosz/ 
 

Feltűnő, hogy a páli szóhasználatban és gondolkozásban is milyen kis szerepet játszik a két 
fontos görög idői fogalom, a  és a. Ez főleg áll a -ra, mint a mérhető, futó időt 
jelző kifejezésre. 

 
Rm 7,1-ben egyszerűen az ember élettartamát jelenti, amely időtartamra az ember a törvény 

uralma alatt van. Rm 16,25-ben a páli mű fogalmi összefoglalásáról van szó. Függetlenül attól, hogy 
ez az összefoglalás Páltól magától, vagy esetleges tanítványi körétől, ill. a levél közreadójától szárma-
zik, a  itt is színtelen. Az isteni titkot a maga állandóságában, érvényét soha el nem veszítésé-
ben akarja ábrázolni. Isten elrejtette előre elrendelt művét, s ez hallgatott, azaz nem került nyilvános-
ságra egészen a proklamálásáig, ti. a páli műben. Örök időktől fogva volt érvényes a hallgatás, azaz a 
kezdetektől futó időben, időszakaszban. Kicsit más színben jelenik meg a  1Kor 16,7-ben. A 
Korintusba készülő apostol olyan időszakaszra gondol, amelyet majd a gyülekezetben és a gyüleke-
zettel tölthet el, ha az Isten ezt megengedi neki. Ez a jelentés is a klasszikus keretek között marad, 
amennyiben a  nem csak a futó időt, de az időtartamot, sőt egyszerűen az idői hosszot is je-
lentheti. 

 
Egészen más elbírálás alá esik Gal 4,4: „mikor pedig eljött az idő teljessége, beteljesülése, 

 elbocsátotta Isten az ő Fiát…“. A kérdés az, hogy mit kell ezen értenünk? Van 
javaslat, amely ezt a furcsa genitivuszt így fordítaná le: amikor betelt az idő 
 1, s az -t mint speciális eszkatológikus történés kifejezését fogná 
fel. Más a képre em-lékeztet, amely az egész mögött áll: olybá tűnik, mintha valami edényre gondolna 
Pál, amely bizonyos idő után megtelik, betelik. Valószínűleg azonos tartalmat fejez ki a 
, mint a 4,2 szava, amely előre meghatározott terminust jelent a 
jogi szaknyelven, határidőt. Nem értendő félre tehát a  úgy, mint hogyha az idő érlelné meg 
a Fiú eljövetelét. Ezt a magyará-zati veszélyt már Luther is látta és így tiltakozott ellene: „nem az idő 
készítette elő az Isten Fia eljöve-telét, hanem éppen ellenkezőleg, a Fiú elküldése jutatta el céljához az 
időt“. 

 
Egy más vélemény szerint a  rokon a -szal (Mt 

13,39.40.49; 24,3; 28,20; Zsid 9,26) amely az apokaliptikus zsidóság szótárából való2. Isten tehát ke-
zében tartja az időt és az aiónokat, s ő szabja meg határukat is3. Ennek persze ellenébe vethetjük azt, 
hogy Pál éppen nem osztja a zsidó apokaliptika aión-spekulációját. Éppen azt figyelhetjük meg, hogy 
már magát a szót is Pálnál legtöbbször az általa idézett liturgikus szövegekben, doxológiákban, áldás-
kívánásokban találjuk (Rm 1,25; 9,5; 2Kor 11,31; Rm 11,36; 15,27; Gal 1,5; Fil 4,20). Tehát a kulti-
kus szövegeken kívül alig is jelenik meg a szó a páli gondolkodásban. 

 
Gal 4,4 azonban sem a zsidó apokaliptikát, sem a görög időszemléletet nem veszi figyelembe. 

Sokkal valószínűbb, hogy Pál itt az időnek nem kvantitativ, hanem tartalmi, tehát kvalitativ töltésére 
gondol. Nem aión-váltást akar mondani a zsidó apokaliptikának megfelelően, nem is valami személy-
telen hatalom végzetszerű döntése eredményére utal, a görög gondolkodásnak megfelelően. Hanem 
arra a személyes isteni döntésre – más szóval: Isten jótetszésére4 – amelynek beteljesedése a Fiú lejö-
vetele, s ezzel az isteni tett időivé, a történelemben foghatóvá válása.5 Magában foglalja tehát az isteni 
kiválasztást, fiának a küldetését. Ez a szeretett Fiú hordozza az Isten jótetszését, s ilyen értelemben a 
kiválasztó szeretetének a megnyilvánulása. Nem a sorsszerű idői véletlenek vagy a kikerülhetetlen lo-
                                                           
1 Delling, in ThWNT VI/303. 
2 H. Schlier, Der Brief an die Galater, in: Meyer 7.Abt.10.Aufl. 137. 
3 Így Baruch 48,2: Ó Uram, te hívod elő az idők jövetelét, és íme, előtted állnak. De hagyod elmúlni a világok 
uralmát és ők nem állnak ellen neked, te rendezed az évszakok váltakozását és ők engedelmeskednek neked.“ 
4 Joachim Rohde, Gal in: ThNT 9. 171. 
5 W. Achtner, St. Kunz, Th. Walter, Dimensionen der Zeit. 1998. 160. 
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gikával egymásra következő világkorszakok valamilyen metszőpontja szűlte tehát a Fiút. Egyedül az 
Isten jótetszése találta meg a Fiút, s ezzel az idő új minőséget  () kapott.1 
 

Kairosz/ 
 

A használata sem mutat Pálnál rendkívüli jellemvonásokat. Tíz esetben egyszerűen a 
most, ezidőtájt, a mostani idő, a maga  ideje jelentésben fordul elő (Rm 3,26; 5,6; 8,18; 9,9; 11,5; 
1Kor 4,5; 7,5; 2Kor 8,14; Gal 6,9; 1Th 2,17), minden különösebb hangsúly nélkül. A LXX is így látja 
ezt, hiszen a héber ét megfelelőt nem fordítja mindig egységesen -szal, hanem nyolc különbö-
ző más szóval is: 198-szor , 24-szer ‘, kilencszer ‘, négyszer ‘, három-három-
szor szavakkal. 

 
Két helyen használja Pál a kifejezést a zsidó ünnepkörre való irónikus utalásra. Galáciai híveit 

nagy veszély fenyegeti. Azelőtt az ún. isteneknek voltak a szolgái, ám később megismerték (általa) az 
Istent.2 Csodálkoznia kell most viszont, hogy a megismert és megismerő Istenhez térés után újra 
„megtértek“. Az  igét itt Pál egészen bizonyosan irónikusan használja, mintegy a „megté-
rés a pogánysághoz“ értelmében. Mert szerinte ez a megtérés eltérést, sőt visszaesést jelent az előbbi 
állapothoz képest is. Valószínűleg ez számukra kettős veszteséggel jár. Egyrészt a , a világ-
elemek tisztelete az istenekhez való visszatérést jelenti. Másrészt a zsidó törvényeskedéshez fordulás 
a szabadság elvesztésének veszélyét idézi fel. Egyik oldalon a rabszolga politeista pogányság, mási-
kon pedig a zsidó törvényeskedés új rabszolgasága fenyegeti őket. Ezen a háttéren érthető 4,10-11 ki-
jelentése: „Napokat, hónapokat és meghatározott (ünnep)napjait az évnek veszitek komolyan. Félte-
lek, hogy hiába fáradoztam értetek.“ (4,10-11). 

 
A felsorolás –  ‘– emlékeztet a zsidó ünnepi kalen-

dáriumra, illetőleg valószínűleg annak eltúlzott használatára, ahogy azt pl. a qumráni közösségből 
ismerjük. Nem valószínű, hogy ezek a napok valami pogány szerencse- ill. szerencsétlenségi isten-
ségekkel lennének kapcsolatosak. Az itt használt ige másra mutat. Ezt az igét leginkább 
így lehetne lefordítani: árgus szemekkel, kínos pontossággal megfigyelni valakit vagy valamit. Ahogy 
Márk 3,2-ben ugyancsak erről van szó: Károli szerint a farizeusok lesik Jézust, hogy vajon a száradt-
kezűt meggyógyítja-e szombaton? (v.ö. Lk 14,1-gyel, ott vízkórosról van szó).  

 
Mindenképpen olyan magatartást fejez ki tehát az ige, amely túl minden fizikai, materiális 

értelmen, a megfigyelendő tárgyaknak, eseményeknek, dátumoknak stb. még valami mélyebb, maga-
sabb, vagy hátsó jelentést is tulajdonít. Mivel ebben az esetben az ige mediális formájával van dol-
gunk, ezért elfogadhatjuk a véleményt, amely szerint saját érdekből, babonás gondolattársítás állhat a 
naptári fényes napok ünneplése mögött, amely félelemmel, gyötrődő aggályoskodással párosulhat.3 
Hogy ezt szabad-e ilyen erőteljesen értelmezni, ahogy azt Lietzmann teszi: „Pál itt elvileg egyáltalán a 
zsidó vallásról beszél“4, azt nem tartjuk valószínűnek. De bizonyos, hogy a zsidó misszionáriusok a 
törvény előírásai mellőzésének veszélyével hatottak a galatákra, amíg csak újra rá nem vették őket a 
paratézisre, azaz kínos idő- és naptármegfigyelésre. Nem alaptalan tehát Pál kétségbeesése: „Féltelek, 
hogy hiába fáradoztam értetek.“ Az sem biztos, hogy a felsorolásban a kairosz „hosszantartó ünnepi 
időszakaszt“ kell jelentsen, mint pl. a kovásztalan kenyerek, vagy a lombsátor ünnepét.5 Pál itt nyilván 
a szokványos naptári fogalmak egyikeként használja a kairoszt is. 

 
Külön figyelmet érdemel 1Th 5,1, ahol Pál mindkét kifejezést használja egymás mellett: 

. A mondat elején álló azt a benyomást kelti,6  mint 

                                                           
1 Schrenk:, in: ThWNT II. 739-749. 
2 Az őskeresztény missziói prédikációnak valószínűleg legrégibb terminus technikusa. V.ö. 1Th 1,9. 
3 Schlier, Gal 144-145. Riesenfeld, , in: ThWBNT VIII/146-149. 
4 Lietzmann, Gal 26. 
5 Rohde, Gal ThHNT 9. 182. 
6 Delling, peri, in: ThWNT VI/54. 
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hogyha a levélíró ezzel egy egészen új téma tárgyalását kezdené meg. A levél felépítése azonban azt 
mutatja, hogy Pál már 4,13-tól kezdve a gyülekezetet nyugtalanító egy témát tárgyalja, az 5. fejezet 
első 11 versében is. Minden bizonnyal a Krisztus hamaros visszajövetele hátterén evangelizált az 
apostol első ottartózkodásakor. (1,10) Látogatása és levélírása között azonban nyugtalanság támadt az 
időközben elhúnyt gyülekezeti tagok sorsa felől, akik „elaludtak“ (4,13). Pál kifejti, hogy az Úr 
eljövetelekor, sem a még élők, sem a már meghaltak nem lesznek előnyösebb, vagy hátrányosabb 
helyzetben (4,15). Ezt a magyarázatot kell előnyben részesítenünk, mert Rm 13,11b ennek látszik 
ellentmondani: „Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettetek“. A 
kutatók túlnyomó többsége azonban ezt a  betoldást – mint a 13,11-14-ig összefüggését teljesen 
megtörő mondatot – nem tartja Páltól származónak. „…mindenkor az Úrral leszünk“ – ez a végső 
következtetése (17). Azonban Pál maga is érzi, hogy ez a téma még további kiegészítésre szorul: ezt 
kísérli meg az 5,1-11-ig versekben. A téma rokonságán túl még a formális egyezés is egységre utal: a 
4,15-ben használt azonos 5,2 ‘-jával. Amilyen biztos alaptétele 
lehetett ez Pál prédikálásának, épp oly kevéssé lehet annak időpontjáról egyáltalán valamit is 
mondani. S hogy ez azonban mégis problémát jelenthetett Thesszalonikában, annak bizonysága éppen 
5,1. 

 
Ezért válaszol Pál mindkét kifejezés egymás melletti használatával. Nem valószínű, hogy a 

Qumránban is használatos kormeghatározást akarna itt kifejezni. Sokkal inkább kell a meghatározott 
időre gondolni, amelyet Isten a maga -ja egyik megnyilvánulásaként nyilatkoztat ki. Más 
szóval: nem szükséges a gyülekezetnek sem spekulációba bocsátkoznia a „mikor?“ kérdése felől. 
Istennek a kezében van ez a történés is bizonyosan, úgyis, mint a futó idő egyik fontos eseménye, de 
úgy is, mint az általa elrendelt időpont. Mind a kettőt egyformán élik majd át élő és már elhúnyt hívők 
is, az Úr eljövetelekor. Pál tehát sem az egyik, sem a másik kifejezésnek nem akar itt sem rendkívüli 
tartalmat adni, sokkal inkább beleállítja őket is az isteni történés, tehát Krisztus újra eljövetele fényé-
be. Minden valószínűség szerint még az ismert jézusi képet is azért hozza az éjszaka váratlanul érkező 
betörőről, hogy a kapcsolat annál nyilvánvalóbbá váljék: ugyanazon Úr napjáról van szó, aki ezt maga 
is megígérte már. 

  
Végül van még egy harmadik igecsoport is, amelyhez 1Th 5,1 már átmenetet képez. Ide sorol-

hatók a következő helyek: „Kellemes időben meghallgattalak… ime, itt az üdvösség napja“ (2Kor 
6,2),  „Amíg időnk van, tegyünk jót mindenekkel…“ (Gal 6,10), és 1Kor 7,29: „Az idő rövidre van 
szabva ezentúl“. 

 
2Kor 6,2-őt a levél nagyobb összefüggésében kell megértenünk. Az ötödik fejezet az isteni 

nagy váltságmű, a klasszikus helye. Az Isten önmaga megbékéltetése nagy tettét Pál átvi-
szi a neki kinyilatkoztatott evangéliumra. Következtetése tehát, hogy ennek a megbékélésnek az igéje 
bízatott rá. Ha a Krisztusban végzi ezt a munkát, akkor ő a követe (= követ-
ségben járni, követnek lenni). Amikor az Istennel való megbékélésre szólítja fel olvasóit, akkor azt 
kéri, hogy adjanak fel minden Istennel szembeni ellenállást (‘)1. Amennyiben ezt megte-
szik, akkor válaszolnak helyesen az isteni kezdeményezésre. Boldog, hogy ő ebben a nagy műben 
részt vehet, mégpedig a magas minősítésével. 

 
Ezt a nagy kegyelmet és lehetőséget nem lenne szabad elmulasztania, vagy éppen elvesztenie 

a gyülekezetnek. Mert a páli (1.v.) szerint ez a kegyelem most realizálódik, ahogy a ked-
venc prófétájától, második Ézsaiástól (49,8) vett idézetét ő magyarázza. Hogy  van ill. a 
‘, az az ő szóhasználatában mint igehirdetésének közepe, – azt ő a  kétszeres 
hangsúlyozásával az üdvösség jelenlétévé nyilvánítja ki. A „mintát“ köztudottan Jézustól vette, aki a 
kapernaumi zsinagógában Ézsaiás 61,1kk-ból idézett, de hallgatóinál semmi kétséget nem hagyott 

                                                           
1 Käsemann szerint a  „az egész UT-ban befejezett ellenségeskedést jelent, amelyet ugyan Isten az 
egész világnak felajánl, de csak ott valósul meg, ahol emberek Jézus tanítványaivá válnak.“ Die Heilbedeutung 
des Todes Jesu, in: Gesamm.Aufsätze 80. 
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afelől, ‘''(Lk 4,21). Azaz, fültanúi a hallgatók 
( imperfektumban) az ézsaiási igék beteljesedésének. 

Ebben az összefüggésben nyer speciális értelmet itt a kairosz. Jelenti az üdvösség korszakának 
a beköszöntét, a  elfogadása melletti döntés alkalmát. Az evangéliumot tehát, amely az 
isteni bűnbocsánat által jut el a hívőkhöz. Érdekes megjegyezni, hogy ezt mind tartalmazza a 
, valószínűleg az tis magába foglalva, amely szó tudvalevőleg hiányzik a páli 
szótárból. A kairosz jelenti tehát az időpontot, amely az emberiség számára legfontosabb isteni jelent 
rejti magában. Isten ennek is az aktőrje, bár a kegyelmi időben meghallgatottól viszont hitet és enge-
delmességet követel meg (Rm 16,26c). Az idő tehát itt összesűrűsödik és egy bizonyos pontjában 
megjelenik az üdvösség, mint ajándékozott, de el is mulasztható most (). Ahol a követek az élet 
minden ellenkező kísérője ellenére ezt az üdvösség napját hirdetik, ott van az új teremtés, Isten új vi-
lágának kezdete.  

 
Az időnek ezt a most ( ) által jellemzett csomópontját azonban Pál nem az aiónokról szóló 

spekulációval tölti meg. Sokkal inkább bemutatja, hogy ez milyen kihatással van már most a hívő min-
dennapi dolgaira, illetve emberi kapcsolataira. Az elsőre jó példa 1Kor 7 vitakérdés-sorozata a férfi-
nő viszonyáról, a házasságról ill. nem-házasodókról, a házassági elválásról, a hajadonokról és a házas-
társi együttélésről. Mondanivalóját egyszer az Úrra való hivatkozással nyomatosítja, máskor éppen az-
zal, hogy a maga véleményét mondja el, ill. bevallja, ha erre nézve nincs „parancsolata az Úrtól“. Ér-
velésében érdekes módon igen racionális jótanácsok váltakoznak közismert véleményekkel, egyéni 
meglátások szocio-politikai fejtegetésekkel. Ebben a keverékben első látásra idegen testként hat 7,29-
31-ig. A legtöbb írásmagyarázó nem is tulajdonít neki nagyobb jelentőséget. Pedig Pál – minden lát-
szat ellenére – továbbra is a témánál marad, mindenesetre egy egészen speciális szemszög alatt. Igen 
bizonyos, hogy nem csak Thesszalonikában hirdette az evangéliumát az Úr hamaros visszajövetelének 
fényében és jövetele bizonyosságában (1Th 1,10). Korinthusban is arra kívánja felhívni a figyelmet, 
hogy a Krisztus evangéliumát elfogadó hívőknek az itt tárgyalt kérdésekkel, mint evilág dolgaival, ko-
molyan kell foglalkozniuk. Ugyanakkor azonban ezek az olyan nagyon fontosnak tartott dolgok is ve-
szítenek égető aktualitásukból, ha tudjuk, hogy tulajdonképpen az utolsó időkben vagyunk, amikor 
foglalkozunk velük és vitatjuk őket. Az idő ugyanis, amelyben élünk, összeszorított, összesűrített idő. 
A messiásvárás nagy intenzitása és a vele összefüggő végidő valóságos lökést ad a gyors cselekvésre 
és az elképzelések lehetőség szerinti megvalósítására.  

 
A számunkra még rendelkezésre álló idő lerövidült, korlátok közé szorított, koncentrált. Ezt 

fejezi ki egészen pontosan a ige. Itt is megfigyelhetjük az idői „csomópont“ gondolatát. 
Ebben éli a keresztény gyülekezet a mindennapjait is, s ez egészen más távlatokat ad a dolgok szemlé-
léséhez. Különben is ezek a témák mind ennek a mostani világnak a szkémáját, arculatát viselik magu-
kon, amely viszont az elmúlás átmeneti () állapotában van. Ezt a szkémáját viszont az Úr el-
jövetelekor feladja ez a kozmosz, kár lenne tehát hozzá döntően igazodni. Éppen ellenkezőleg, ne azo-
nosuljatok ezzel a korszakkal! És a folytatás is jellemzően páli: 
. Vagyis: az értelem, a belátás megújulása az 
egyetlen feltétele annak, hogy milyen felismert kairoszban élünk s erre ráhangolódik az egész életünk. 
A felszínesnek érthető páli mondatok a 29-től a 31. versig így kapnak sokkal mélyebb értelmet. A 
Krisztus jövetelének közelsége nem engedi meg a dolgaink könnyelműen vételét, ugyanakkor 
felszabadít a szolgai módon rajtuk való függéstől is. Ezt a kairosz természete így követeli meg és 
hozza magával. 

 
Ebben az összefüggésben még egy másik igét is idéznünk kell, amely Pál időszemléletének 

hallatlan realizmusáról tanúskodik: 
„
“ (Gal 6,10). 

  
  Itt is érdemes az összefüggésre figyelni, amely mindenekelőtt a 7-10-ig versekből adódik. Az 
alapgondolat a vetés és aratás összefüggése. Ezt vetíti ki Pál a testnek, ill. léleknek való vetésre és a 
termés learatására. Egy következő fordulattal a jó cselekvését jelenti ki vetésnek. Ez a maga idejében, 
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, kapcsolatba hozható lesz majd az aratás idejével, -val (Mt 13,30), 
azaz az aratással, tehát az utolsó ítélettel. Ahelyett azonban hogy Pál itt is kifejezetten az utolsó íté-
lettel magával foglalkozna, határtalan realitásérzékről tanúskodva azt jelenti ki, hogy a vetés és az ara-
tás közötti szakasz valami hasznosra adatott: tegyünk jót mindenekkel, főleg hittársainkkal. Éppen 
mert ennek a kairosznak a fontosságáról vagyunk meggyőződve. Minden üres és meddő világvég-
várással szemben tud Pál az Úr eljöveteléről (mint éjjeli tolvaj, 1Th 5). De megtiltja, hogy a hívők 
csupán belemeredjenek a passzív várakozásba. Ez az idő a jótettek ideje, különösen is azok javára, 
akikkel ugyanabban az Urat-váró reménységben osztozunk. Nem kell különösebben hangsúlyoznunk, 
hogy Pál milyen hűségesen tájékozódik Jézus erről szóló számtalan példázatának üzenetén (a gonosz 
és a hű szolga, stb.). 
 
 
III. A PÁLI IDŐ-TEOLÓGIA SZÁRNYALÁSA: Rm 13,11-14 
 

 
Ha Pál időértelmezését a maga mélységében kívánjuk megérteni, feltétlenül külön kell fog-

lalkoznunk ezzel a szakasszal. Ezt az állítást három lépésben kell megindokolnunk és megvizsgál-
nunk. 
 
1. Rm koncepciójában összefüggő egészként kell 12,1-13,14-et vizsgálnunk. Pál a gyülekezet 
összetartozását: egy test – sok tag, az elkötelezett életfolytatást, és a bosszúállás Istenre való hagyását 
követeli, de ugyanúgy van szava a felsőbbséggel kapcsolatos magatartáshoz is. A 13. fejezet súlyos és 
problematikus mondanivalója szinte megoldhatatlanná válik, ha kivesszük 12,1-13,14 összefüggésé-
ből. Nem célunk most ennek részletezése. Annál inkább hangsúlyozzuk még egyszer, hogy maga ez a 
fejezet is akkor érthető meg legjobban, ha nem valami keresztény államtant olvasunk ki belőle, hanem 
benne hagyjuk az említett összefüggésben. 

 
Amenyiben elfogadjuk ezt a látást, akkor pontosítanunk kell a keretet. Úgy tűnik hogy 12,1-2 

adja meg az összefüggés nyitányát a két lényeges igével: ne vegyék fel a keresztények a világ for-
máját, és: értelmük megváltozása révén igazodjanak az Isten jó, kedves és tökéletes, 
akaratához. Mindez kegyes óhaj maradna csupán, ha Pál nem 
folytatná tovább ezt a gondolatsort éppen 13,11-ben: tudván ezt az időt,. Ennek 
a hangsúlyos -jal kezdődő ünnepélyes stílust bevezető mondatnak lehetséges fordításai: ezt pedig 
cselekedjétek, tudván az időt (Károli); und das tut, weil ihr die Zeit erkennt (Luther); und dies tut, in 
dem ihr die Zeit recht erkennt (Michel); und so halten wir es, weil wir die Zeit verstehen (Schlatter); 
dieses tut, weil ihr um die Bedeutung der Gegenwart wisst (Althaus); – és végül az új magyar fordítás: 
de mindezt va-lóban tegyétek is, mert tudjátok az időt. 

 
Nyilvánvaló tehát, hogy Pál a keresztények számára olyat kíván közölni, ami egész magatar-

tásukat és életüket teljesen más, új távlatba helyezi: a kairosz-nak az ő evangéliuma szerinti időszem-
léletébe.1 A végső kicsengést a 14. vers adja: hívők számára lehetnek fontos, vagy kevésbé fontos 
élettartalmak, amelyekhez ragaszkodnak, vagy amelyekhez lazább és szabadabb a viszonyuk. Ám az 
Úr eljövetelével adott idő számukra az Úr Jézus Krisztusba való felöltözés ideje. Hogy ez a felöltözés 
azt jelenti csupán, hogy általa engedik a maguk életét meghatározni (így a 
stuttgarti Erklärungsbibel), vagy Gal 3,27 értelmében a keresztségükre kell azt érteni2, amely alka-
lommal Krisztust öltözték fel (Althaus, Michel), azt most itt nem kell eldöntenünk. Kétségtelen tény 
azonban, hogy Pál gondolkozásában itt két réteg összecsúszásáról van szó. Ha a keresztségre utal, ak-
kor a hívők üdvbizonyosságára apellál, amelyet a megkeresztelésük által nyertek. Ugyanakkor viszont 
az Úr hamaros eljövetelét hangsúlyozza, amely alkalommal már a „Krisztust felöltözöttek“-hez méltó 
járásra van szükség.  
 

                                                           
1 Így érthető az a helyes vélemény, hogy Rm 12 sem nem intő beszéd, nem tetemrehívás és nem is kérés, hanem 
buzdító beszéd, amely az üdvösségre aktiválja az embert. Käsemann, Rm. 
2 Wilckens, Rm VI/3, 75-76. 



 11 

2. Szakaszunk az előbbieknek még csak nagyobb nyomatékot ad a benne foglalt teológiailag 
súlyos szavak tudatos kiválasztásával: , 
valamint 12,2-ben az aión. Ezek kivétel nélkül a zsidó apokaliptika szótárából valók. Hogy Pál nem 
esetlegesen válogatta össze őket, az teljesen világos. A kérdés csak az, hogy milyen tartalmat szándé-
kozott adni az ilyen massziv csoportosításnak? 

 
Kommentárok csaknem egyöntetűen 12,2 aión-jára utalva a keresztények egyik világkorszak-

ból a másikba való kerüléséről beszélnek. Pál itt nem tenne mást, mint a zsidó korszak-teóriákat alkal-
mazná, azaz szakaszunk is csak innen érthető. Ezt az általános véleményt meg kell kérdőjelezni. An-
nál is inkább, mert 12,2-ben ugyan Pál azt követeli, hogy ne szabják magukat a hívők ehhez az aión-
hoz. Azonban az itt használt aión eléggé színtelen és valószínűleg egyszerűen behelyettesíthető lehet-
ne a kozmosszal is. Másrészt a második felszólításban , amelyben az evilág ellenté-
teként a másik világot kellene hoznia, pl. a jövendő vagy a másik világ, –éppen ezt nem teszi. Az érte-
lem megváltozása, ti. annak belátására utal, arra, amit a kairosz jelent, – itt van Pálnál az ellentét. Az 
egyik oldalon a laissez fair, a „Mitläufertum“, a cinkos nemtörődömség a kozmosz kihívásaival, a má-
sik oldalon viszont a megújított értelem, a belátás, amelyre Pál építeni kíván. Nincs tehát szó a világ-
korszakok elméletének alkalmazásáról szakaszunkban. Ennek állítása a rendkívüli tudományos pon-
tossággal megírt munka egyik nagy félreértése.1 
 
3. Mi tehát itt Pál üzenete? 
  
a)  Hangsúlyos a bevezető mondat a 11. versben, amelyet a 12-13. fejezetek után így kellene lefordí-

tani: s ezt tegyétek annál inkább (Michel 291), mivel ismeritek a kairoszt. Ugyanarról beszél itt, 
mint 1Kor 7,29-31-ben: az összeszorított, összesűrített kegyelmi időről. Ezt ismerik a hívők s ezért 
annál inkább kell megfontolniuk lépéseiket és életfolytatásukat. Amennyiben elfogadjuk, hogy 
13,11b-t is ő írta, akkor itt talán Pál is lineárisan képzeli el az időt, amely egyre halad. S akkor vi-
szont a hívőknek még rendelkezésére álló idő csupán hónapokban vagy években lenne mérhető. 

 
b)  Az Úr eljövetele bizonyosságában nem alhatnak a hívők. Az alvás az éjszakához, a sötétséghez tar-

tozik szervesen, ez az éjszaka pedig már elmúlt. A tájékozatlanságot és a várakozást felváltotta a 
Krisztus eljövetelének bizonyossága. Ezért ideje felébredni az álomból. Thesszalonikába ezt írta 
ezzel kapcsolatban, hogy ne aludjanak mint „egyebek“, vagyis a világ gyermekei, hanem legyenek 
éberek és józanok, (1Thesz 5,6). Az alvás a tétlenség ideje, az éber-
séghez a készenlét és a józanság tartozik. 

 
c)   Régi sémi bevezetésformulát is felhasznál Pál, hogy azzal is fokozza a feszültséget: az óra itt van, 

az óra közel, az óra elérkezett. Ezzel vezették be a fontos prófétai kijelentéseket, de így értendő Jn 
4,23 és 5,25 is: . Az óra behelyettesíthető az idővel és a héber-
ben a sáah az Isten adta történeti helyzetet jelenti (Michel 291). Pál is ebben a bizonyosságban 
élve buzdítja a rómaiakat: Isten adta történeti helyzet tanúi ők, sőt annak szereplői is lehetnek. Ill. 
azzá kell legyenek! 

 
d)  A két ellentétpár, éjszaka – nappal, ill. sötétség – világosság2 és: ékesen járni – Krisztust felöltöz-

ni, ill. tobzódni, testet kívánságra táplálni, – a maga felépítettségében is megjelöli a keresztény 
gyülekezet új helyét az Isten adta kairosz-ban. Akik ugyanis az Urat várják, már teljesen máskép-
pen, az adott lehetőségeket értelmesen belátva járják útjukat. Nem várnak valami új terminusra, 
amelyen eldől majd jövendő sorsuk. Az Úr eljövetele jelölte ki számukra azt az időt, amelynek 
végső beteljesedése az Úr újra eljövetelével esik majd egybe. Addig azonban készültségi állapot-
ban kell lenniük és fokozni kell küzdelmüket a sötétség ellen. Kerülniök kell mindent, ami őket az 
Úr méltó várásában akadályozná. Ennek leghatásosabb eszköze a szeretet, mint a törvény 
-ja, 13,10. Másképpen fogalmazva: „maga pedig a békesség Istene szenteljen meg ben-

                                                           
1 Achtner-Kunz-Walter, im. 160. 
2 S. Aalen, Die Begriffe „Licht und Finsternis“ im AT, im Spätjudentum und im Rabbinismus. 1951. 
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neteket mindenestől, és a ti egész valótokat, mind lelketeket, mind testeteket feddhetetlenül őrizze 
meg a mi Urunk Jézus eljövetelére“ (1Thesz 5,23). 

 
 
IV. PÁL GONDOLATMENETE TEOLÓGIÁJA ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN 
 
 

Nem járnánk el Pál szellemében, ha néhány kifejezés konkordanciális eredményeivel intéz-
nénk el nála az idő, a történelem és a világ szemléletét. Sokkal többet nyerünk, ha azt kérdezzük, hogy 
ezeknek a szemléleteknek hol van helye Pál teológiai gondolkozásásnak összképében? Eddigi tanul-
mányainkból is láttuk már, hogy, akár a hit és tudás viszonyát, akár missziói teológiáját vizsgáltuk, 
azokhoz is fel kellett vázolni teológiájának teljes hátterét. A páli teológia annyira átgondoltan kriszto-
centrikus, hogy minden gondolata és tette ebből hámozandó ki. Ezzel elkerüljük azt, hogy az apostolt 
valami specialistának tekintjük csupán, aki pl. kitűnően tud dolgokat menedzselni, vagy aki tökélete-
sen tisztában van az őt körülvevő világ részletkérdéseivel. Ugyanakkor a másik veszélyt is elkerüljük, 
hogy esetenkénti válaszait csupán önmagukban nézve és egymástól függetlenül viszonylagosítsuk. 
„Minden a tiétek!“ – ez a mondata felbátorít bennünket arra, hogy az ő véleménye mögött megtaláljuk 
a nagy összefüggéseket is, amelyek bizonyos garanciajelleggel hívhatók le bármikor. Ez áll az idő-
szemlélete kérdésére is.  

 
Utalnunk kell ezért a Rm 16,25-26-ban található mesteri összefoglalásra. Ebből kitűnik, hogy 

Pálnál egységesen átgondolt, célirányos és a teljességre törekvő koncepcióval van dolgunk. És ez ter-
mészetesen nem csak a Római levélre vonatkozik. Ezek szerint az ősidőktől fogva elrejtett isteni titkos 
kinyilatkoztatásról tanúskodik az evangélium, amelyet ugyan próféták meghirdettek már, most pedig a 
Jézus Krisztus -ja szerint felfedezett, s az nem titok többé. Ennek proklamálása, 
történik most, amennyiben a páli „én evangéliumom“-on keresztül jut el a népekhez, 
. 

 
Mindez pedig az Úr hamaros visszajövetelének fényében történik. „Az idő rövidre van szab-

va“ 1Kor 7,29. – „…és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki 
megszabadít minket az eljövendő haragtól“ 1 Thesz 1,10. – „…mi a megváltó Jézus Krisztust várjuk“, 
Fil 3,20. A „várás“ nem keresztény specifikum, ezt tudja Pál is. Korának sokrétű várakozása, az éppen 
uralkodó idő- vagy történelemszemléletek keretében számára sem volt ismeretlen. Legalább három 
vagy négy irányt egészen biztosan ismert: 

  
a)  Az ótestámentumi szemléletet, amely szerint a teremtéssel kezdődő idő az Úr napjával, jóm Jah-

ve jut el céljához, ti. Isten örök uralma megkezdéséhez. Ezután Jahve örök uralkodása és birodalma 
folytatódik. 

 

  Teremtés      A történelemben cselekvő      jóm Jahve                   Jahve örök birodalma      
                                      Isten ideje 
 

A jóm Jahvé-hez a felszabadító vég képzete tapadt, ami sokszor hamis illúziókra, nacionális, 
sőt nacionalista elhajlásokra és Jahvétól való elfordulásokra csábította el a népet. Ezért tartották szük-
ségesnek a próféták, hogy ezt a napot összekapcsolják az Isten haragjával: „rémüljenek meg a föld 
összes lakói, mert eljön az Úr napja, mert közel van az. Sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és 
borulatnak napja…“ (Jóel, 2,1-2). „Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes. Ki állhatja ki azt?“ 
(11.v. – v.ö. Ámósz 5,18). A próféták érzik, hogy Isten haragja a nép fölött lebeg, hiszen engedetlen-
ségével valósággal kihívta azt (Agg 1,5-11). – „Mért füstölög haragod a te legelődnek juhai ellen?“ 
(Zsolt 75,1). 

 
b)  A samáriai teológia 6000 évben állapította meg a világ fennállását, háromszor kétezeréves szaka-

szokban. A második szakasz, tehát a négyezredik év utánra várta a Messiás eljövetelét, majd az 
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utolsó 2000 évben „Izráel hazatértét“. Kisebb eltérésekkel körülbelül ezen a sémán tájékozódott a 
rabbinizmus is.  

 
                                    2000                                   2000                                     2000 

Teremtés              Izráel tévelygése                      Messiás                          Izráel hazatérte             A vég 
 
c)  Pál kortársa, Galileai Júdás (Csel 5,37) aki valószínűleg Zádók pappal együtt a zelóták pártját 

hozta létre, a világ idejét két nagy szakaszra osztotta: a 4000 évig tartó folyamat második felére  
jövendölte meg a zsidóság elpusztulását. 

 
                                                         2000                                                    4000 

Teremtés                 Izráel élete                            Izráel pusztulása            A vég    
 
d)  Josephus Flavius zsidó-római történetíró korszak-sémája így festett: 4200 évre számította ki a vi-

lág életét. Ebből 2500 telt el Mózes halála előtt, a fennmaradó 1700 év a második templom lerom-
bolásáig telt el. 

                                                                  2500                                                   1700 

Teremtés                                              Mózes halála                                2. templom lerombolása 
 
 

Nos, ez a három-négy felfogás forgott közkézen Pál idejében. Mindegyik közös nevezője volt 
az isteni ítélet valamikori megjelenése és az Isten haragjának kinyilatkoztatása az elpártolt nép bűnei 
miatt, valamint a Sion felállítása és Jahve uralmának végső beteljesedése. Ehhez hozzá kell még ten-
nünk, hogy az Isten, vagy istenek haragja képzete csaknem közös motívuma a vallásoknak, s mint 
ilyen, mélyen bevésődött az emberiség tudatába. Volt kutató, aki a vallást nem tekintette másnak, mint 
annak a gigantikus emberi kísérletnek, amellyel az isteni harag vitorlájából a szelet szeretné kifogni. 
Pál kortársaiban is igen erős volt az isteni haragtól való félelem. Jellemző, hogy az ánaf = haragudni 
ige tizennégyszer fordul elő az ÓT-ban, és egy kivétellel (Zsolt 2,12) mindig Isten az alanya, valamint 
170 esetben a szó főnévi formája is Istennel kapcsolatos.1 

 
Mindezt tudnunk kell háttérként, ha Pál szemléletét igazán meg akarjuk érteni. Amilyen 

határozottan beszélt az elveszettekről, és a megmentettekről, (2Kor 2,15), 
ugyanakkora küzdelmet folytatott azért, hogy Isten végidei gyülekezetébe minél többeket begyűjtsön, 
– még azok közül is, akik „haragot gyűjtenek a fejükre, a haragnak és az Isten ítélete kijelentésének 
napjára“ (Rm 2,5). S ha egyszer begyűjtötte őket, akkor szeretné, hogy „mindvégig megálljanak“ 
(1Kor 16,13). Ebben erősíti őket az  evangéliuma (Rm 16,25), és a Jézus Krisztus -ja. 

 
Ennek velejárója, hogy ezt az általános célkitűzését konkrét formájában is elmondja. Nagy 

súlyt helyez arra, hogy olvasói félelmét elvegye. Amikor tehát kortársai valamelyik jóm Jahve-elkép-
zelés ismeretében reszketnek a végtől, akkor ő szinte kihívásszerűen kiáltja oda nekik: „nem haragra 
rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által“. 
(1Thesz 5,9) 

 
Erre hív az Isten, az üdvösség megszerzésére a páli evangéliummal, és nem a haragra, vala-

mint annak végidei megtapasztalására. Szellemesen jegyzi meg egyik magyarázója, hogy Pál teológiá-
jának nem a világtörténelem, de még csak az üdvösségtörténelem sem témája. Őt egyesegyedül az ér-
dekli, hogy hogyan lehet a gonosz karmából kiragadni a egyest, hogy az üdvözüljön? Az erre irányuló 
mentő evangéliumot ajánlja fel ő zsidónak és görögnek egyformán. Ezért nem emlékezik a „történet-
re“, mint múltra; ezért nem érdekli a test szerinti Krisztus (2Kor 5,16), Mózes sem a maga halál-
diakóniájával (2Kor 3,7), Ádám is csak annyiban, amennyiben a bűn világrajövetelére emlékezteti 
(Rm 5,12), sőt Ábrahám se lenne számára múltbeli alakként érdekes, ha nem lenne a hit hőse, tehát 
Isten ígéretei maradéktalan elfogadója (Rm 4), vagyis a hit példája (Gal 3). 

                                                           
1 E. Johnson, ánaf, in: ThWAT I. 381. 
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Az ő evangéliumát használja fel Isten, hogy ezzel a híveket erősítse, Már Rm 

1,11-ben Rómába menetele célját abban jelölte meg, hogy az ottani gyülekezet megerősítéséhez 
-nalkíván hozzájárulni.

Egy valamit nem szabad még figyelmen kívül hagyni. Bármennyire is az egyén kimentése a 
gonosz világból Pál missziói célja, mégsem szabad ennél valami szűklátókörű individualista törek-
vésre gondolni. Végső soron Pál mégis csak gyülekezetben gondolkodik, ahová a megmentetteket 
össze kell gyűjteni. Ezért még akkor is, ha az egyes személyt inti a sűrített idejű kornak megfelelő 
viselkedésre – járásra, mégsem közöl és képvisel valamiféle individuál-etikát. Ennek már csak ked-
venc metafórája a Krisztustestről (1Kor 14) is ellentmond. A Krisztustestben egymással relációba, 
viszonyi helyzetbe hozott tagok élnek együtt és járulnak hozzá az egy test megfelelő, egészséges mű-
ködéséhez. Ezért a Megváltó újrajövetelének ígérete sem az egyes hívőnek, hanem a Szentlélek által 
összegyűjtött gyülekezetnek szól. Ez a végidei gyülekezet, azaz mi valamenyien leszünk együtt örökre 
az Úrral (1Thesz 4,17). De ezentúl még fontosabb, hogy Pál végidei intései között – néha egészen vá-
ratlanul – mindig megjelenik a szeretet. Így pl. Rm 13-ban is. Hiszen amit Jézus a keresztény testvérek 
egymás iránti szeretetéről mondott (Jn 13,35), az az eszkatológikus időben még csak fokozottabban 
érvényes lesz. Sőt, az utolsó sűrített idő talán éppen a felebaráti szeretet felfokozott erősségű gyakor-
lását kívánja meg (Gal 6,10: hitünk cselédeivel). A kép világos tehát: Isten végidei gyülekezetében a 
szeretet által uralkodó fény a mérvadó. Aki hozzá tartozik, azt különlegesen is kell jelemezze az agapé 
örökre megmaradó kategóriája és annak  intenziv gyakorlása (1Kor 13,13). 

 
Mindez a közlésgyorsan kell történjék. Ti. az idő rövidsége miatt. Egészen biz-

tos, hogy Pál számol még az ő életében az Úr visszajövetelével. Ezt mutatja két kijelentése: „mert azt 
mondjuk nektek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen 
nem előzzük meg az elaludtakat“ (1Thesz 4,15), és: „nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó 
trombitaszóra, mert trombita szól majd, s a halottak feltámadnak romolhatatlanságban és mi elválto-
zunk“ (1Kor 15,52). = akiket tehát még megkímélt a halál. 
= maradékként megmaradni. – = osztatlan, tehát neutrális idő, a „most“-
tal az időre vonatkoztatva: „idő tehát, amely tulajdonképpen nem idő, mert nem osztható, oszthatatlan 
és mérhetetlen. Benne korábban-későbben nem játszik semmi szerepet.“2 

 
Egy későbbi kijelentése azonban arra mutat, hogy Pál ebben is differenciáltabb következte-

tésre jutott (esetleg „az Úr szava“ újabb tanulmányozása alapján?): „tudván, hogy aki feltámasztotta 
az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt és veletek együtt előállít“ (1Kor 4,14).  

 
Nehéz lenne ezt a kijelentését másképpen értelmezni, mint hogy akkor már ő sem lesz életben, 

hogy ha a Jézussal való feltámasztásra lesz szükség. Valószínűleg új hang volt ez az olvasók számára, 
de talán kihallották belőle Pál sürgetését: az első keresztény nemzedéknek sietnie kell az evangélium 
hirdetésével. Hiszen az Úr bármely pillanatban, akár élünk, akár holtak vagyunk, megjelenhet. Pált te-
hát annyira foglyul ejtette az isteni evangélium általa történő kinyilatkoztatása és a továbbadásának 
missziója, hogy számára, mintegy ebben az eseményben „állt meg az idő“. Ezt mutatja az, hogy a vég-
idei üdvösség ajándékai már most jelen vannak és birtokba vehetők: egyrészt itt az Isten Fia, aki által 
elnyertük az istenfiúságot (Gal 4,4), másrészt az Isten országa … igazság, békesség és a Szentlélek ál-
tali öröm már most (Rm 14,17), s mivel a Krisztusban való élet lelkének törvénye már megszabadítot-
ta a hívőket a bűn és halál törvényétől, ezért „nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok 
ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak“ (Rm 8,1). Látjuk tehát, hogy itt alapvető változás állott be 
Pálnál és ő ennek a teológiai következményeit is levonja. 

 
Pálnál az idők teljességében tehát „megállt“ az idő. Ezért nem használja a zsidó apokaliptika 

képeit és paraboláit. Ezért nem érdeklik őt a véget megelőző természeti vagy nemzeti katasztrófák. 

                                                           
1 Ez a kifejezés az ÚT-ban csak itt található. Wilckens gyanítja, hogy itt Pál stratégiai megfontolásból használja, 
hogy ti. önmagát (az általa ismeretlen?) rómaiaknak, mint pneumatikust mutassa be. Róm-kommentár, I/79.old. 
82.jegyz. 
2 Stählin, Symbolon 2/111. 
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Ezért nem tud arról, hogy a vég közeledtével megszaporodik a gonoszság. Nem ír antikrisztusról, ezer-
éves uralomról, a harmageddoni végső csatáról, és azt se helyezi kilátásba, hogy a kortársai által any-
nyira gyűlölt római birodalom, a nagy parázna, a nagy Babilon pusztulását megérik-e majd? Sőt há-
rom helyen az üdvösséget, amelynek olyan sok embert szeretett volna megnyerni, még a világvég és 
ítélet nélkül is hirdetni tudja. 

 
Az Isten -ja Istenen belül történik: „a Krisztusban megbékéltette magával a vi-

lágot“ (2Kor 5,19), valamint most a sürgős világmisszió által az egész világra szétterjed – „Krisz-
tusért járván követségben, mintha Isten kérne miáltalunk – béküljetek ki az Istennel“ (20.v.). Itt helye 
sincs annak, hogy ennek  a missziói folyamatnak valami köze is lenne a világvéghez. 
 

A másik igecsoportot Rm 5. és 8. fejezetei, ill. Fil 3 alkotják. Rm 5 kozmikus távlatba helyezi 
mind a bűn világbajövetelét, mind a kegyelem Jézus Krisztus általi uralkodását; Rm 8 pedig pneuma-
tológiai összefüggésben vázolja fel a bűn és halál törvényétől való megszabadulást, az Istenhez tarto-
zás végső célját, az istenfiúságot. S a következtetést úgy vonja le, hogy az ebben megnyilatkozó isteni 
szeretet – amelynek közvetítője, sőt megtestesítője Jézus Krisztus – uralmi köréből még a halál, de a 
jövendők és következendők sem szakíthatják el azokat, akik az istenfiak, mert őket a „Lélek űzi“ 
(14.v.). – Fil 3-ban a Krisztustól megragadott (3,12) apostol a mennyei polgárságra  csillapíthatatlanul 
vágyik, azaz abba a közösségbe, amelyben a t, a polgárjogot élvezheti. Ha igaza van 
egyik magyarázónak, akkor Pál ezzel a (az ÚT-ban csak itt előforduló) kifejezéssel „a földiekhez iga-
zodó magatartás ellentétét akarja szemléltetni“.1De már a következő mondatában nem követi Pál 
intencióját: a hívőknek nem az „Isten világához“ kell igazodniuk, hanem egészen konkrétan a meghir-
detett evangélium által „az idők teljességében“ véghezvitt sürgető üdvösséghez, amely az idő fölött 
van. Ezt csak megerősíti Jézus Krisztusnak tehát üdvözítőként Pál által csak itt használt meg-
nevezése. Itt tehát szó sincs világvégről vagy ítéletről. Inkább az üdvösségnek Jézus Krisztus, az 
Üdvözítő által szavatolt mostani bizonyossága csendül ki, amelynek alapja, a sürgető most-ban hir-
detendő evangéliumban jut kifejezésre. Itt is tehát Isten üdvösségterve és annak megvalósulása a 
döntő (Gal 1,4; 1Kor 2,6), általa lesz eggyé a múlt, jelen és jövő. S ha a késői középkori ikonográfia 
az időt háromfejű asszonyként ábrázolja – múlt, jelen, jövő – négy szárnnyal, amely a négy évszakra 
utal, s amelynek minden tolla egy hónapot jelent, – akkor ez visszaesés a páli szemlélethez képest. 
Ilyen értelemben „telt be az idő“ (Gal 4,4), hogy a Krisztusban-létellel új teremtés jött létre (2Kor 
5,17), s ezzel az idők vége is elérkezett, a t elnyertek számára (1Kor 10,11). 

 
Itt is érdemes arra figyelnünk, hogy Pál hogyan használja fel az apokaliptika ismert elemeit? 

Nem kétséges hogy pl. a világ Istenének nevezi az ördögöt és gyakran beszél e vi-
lág démoni hatalmairól és urairól. De ezeket már úgy emlegeti, mint legyőzötteket és hatalmuktól 
megfosztottakat (Rm 8,38-39). Amikor ui. Isten Jézust hatalmába helyezte, akkor kivetkőztette őket 
hatalmukból, teljesen lefegyverezte, azaz legyőzte őket. Ilyen összefüggésben is áll te-
hát, hogy Pál nem a jövendőtől vár megoldást, pl. a görög közmondásnak megfelelően „akkor majd 
minden napvilágra kerül“, vagy Hillél iskolája megfogalmazásában: „a világ végén minden szót újra 
hallanak majd meg“2. 

 
Bornkamm javasolja, hogy Pál időszemléletével kapcsolatban ne használjuk a közben meg-

kedvelt sémát: „már igen – még nem“. Szerinte egyedül helyén való a „mivel … azért“ szópár lenne 
(Rm 5,1-11) s ehhez ilyen párokat sorol fel: mivel a korinthusi gyülekezetben a Krisztus bizonyság-
tétele megerősödött és általa meggazdagodtak – azért várják a végső isteni kinyilatkoztatást (1Kor 
1,4kk.); – mivel Krisztus Pált megragadta – azért űzi, kergeti ő is, hogy megragadja őt (Fil 3,12); – 
mivel megmentettek vagyunk – azért reménykedünk (Rm 8,24); – mivel valaki Krisztusban van – 
azért új teremtés (2Kor 5,17). 

 

                                                           
1 Cserháti, Fil 182. 
2 Bultmann, Tradition 99, Pirque abóth 2,4. 
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Jel 21,5 ígéretét: „Íme, mindent újjá teszek“ és annak futurikus perspektíváját hiába keressük 
Pálnál, hiszen az új teremtés szerinte Krisztusban már teljesen valóság. Ellenkezőleg: a Lélek általi 
űzés (Rm 8,14), az új ember szerinti járás, már az Isten új teremtésének megvalósulása a keresztény 
ember életében. Ez űzi őt még arra is, hogy ennek az aión-nak az arculatával soha meg ne elégedjék, 
hanem dolgozzon annak átalakításán, hiszen nem ő él, hanem Krisztus él őbenne, ahogyan őt megra-
gadta. 

 
Ezért rajzolhatjuk meg Pál időszemléletét a zsidó séma alkalmazásával és lényeges javításával 

a következőképpen: 

 

A teremtéstől kezdve futó időre tehát Ádám nyomta rá a bélyegét. Ezért „helyezett Isten 
mindent a törvény átka alá". Mivel azonban Isten ígéretei nem hiúsulhatnak meg, még ezt a negativ 
korszakot is az ígéreteket komolyan vevő Ábrahám hite kíséri és fémjelzi. S bár Pál nem tud Jézusnak 
az első teremtésben való olyan aktiv részvételéről, mint Zsid 1,1-4, de az új teremtés Krisztus általi 
szükségességével kimutatja a gondolat iránti szimpátiáját. 

Különben nem valószínű, hogy átvette volna a gyülekezeti hagyományból a következő monda-
tot: „egy Isten, az Atya, akiből minden van és mi is neki vagyunk, és egy Úr, Jézus Krisztus, aki által 
van minden, és mi is általa" (1Kor 8,6). A mondat persze igen sok kérdést vet fel. Bizonyos, hogy az a 
Pál, aki a korai keresztény missziós prédikáció alaptézisét maga is igenelte, hogy ti. a pogány istenek-
től kell elfordulni és az egy Istenhez kell térni (1Thesz 1,9) – ebben a mondatban a második részt látta 
megerősítve. Ilyen értelemben lehet azt mondani, hogy itt még jó zsidó teológusként szólt: egy Isten, 
aki az Atya. Nem kerülheti el azonban a figyelmünket, hogy a sztoikusok természetfogalmánál is ha-
sonló szemlélettel van dolgunk. A sztoa szerint a mindenható természet az, amelyből minden lett, álta-
la lett és rávaló tekintettel lett. – A hitvallás második fele azonban Pálnál már a Krisztushívők hitval-
lása. Ezt nem lenne szabad a mondat első felének Istenére ráerőltetni. Itt világosan arról van szó, hogy 
a korai keresztények Jézust a teremtésben aktiv résztvevőnek, tehát az Isten "legyen!" szava megteste-
sítőjének vallották, ahogy azt János evangéliuma prológusa is világosan képviselte. Ezt nem kell re-
judaizálni, ahogy azt manapság a zsidó-keresztény dialógus kedvéért már keresztény teológus is meg-
próbálja.1 

Az új teremtés feltétele a Krisztus keresztje. Innen esik fény a teremtésig visszamenő idősza-
kaszra és ad neki új távlatot. Krisztus keresztjében – halál, feltámadás, örökélet – sűrűsödik össze 
nemcsak Isten megváltó terve, hanem az idő is. Innen kezdve nincs „előbb“ vagy „utóbb“, csak Isten 
örökkévalósága van, amelybe belesűrősödtek az események. Ezért vetődik erről a keresztről fény nem-
csak visszafelé a teremtésre, hanem a jövendő, elközelgő végre is, ill. az Úr jövetelére. A lényeges 
esemény tehát a Golgota keresztjén megtörtént, a ban (Gal 4,4), s mivel ez 
megtörtént, ezért kell a végső begyűjtésnek is megtörténnie. 
                                                           
1 Wengst, Jesus zwischen Juden und Christen, 1999. 70-73. 
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A végről a keresztre való visszatekintés perspektiváját két tényező határozza meg: az egyén 
újjáteremtése (ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, 2Kor 5,17), és a Krisztus felöltése. Az első a 
Krisztustestbe való beépüléssel jár, a második pedig az etikailag minősíthető krisztusszerű járással, 
vagyis a szeretetben való élettel valósul meg. Az Úr eljövetele amúgyis szétfeszít majd minden eddigi 
keretet, de amíg ez be nem következik, a hívők kivétetnek már most a múlt-jelen-jövő változásának 
kényszere alól és belehelyeztetnek az Úr jövetele által meghatározott „sűritett időbe“. Az Úr jövetele 
azért nem jelent minőségileg  újat, hanem a pohár beteltét.  Ebben is következetesen kitart Pál a krisz- 
tusközpontúság mellett, és ezzel irrelevánsnak tartja az apokaliptikus sémák átvételét és az azokkal 
való spekulációkat. Így marad az ő történetszemlélete krisztusközpontú, mert benne sűrűsödik össze 
Isten teremtő és megváltó műve, viszonylagossá  téve ezennel az idő immanens kategóriáját is. 

 
Az „Ádám korszakának“ nevezett, a teremtéssel kezdődő szakaszba beletartozik a teremtéssel 

egy egésszé alkotott „ádám“, tehát az emberfaj sorsa is. Ádám és Éva a kert, az állatok, a halak, a ma-
darak, azaz a teremtettség részeként élik át a maguk létét. A bibliai bűneset tartalmilag nehezen meg-
határozható ténye kétségkívül ártatlanságuk elvesztésével valamilyen – a teremtésbeli eredetitől eltérő 
– tudatváltozással kell együttjárjon. Ebben az összefüggésben a fejlődés- pszichológia a nemi feléb-
redésre szeret utalni, amelyre mintha Gen 3 mitikus képeivel és azok alapján gondolni is lehetne. A 
mai természettudományi látás inkább az embernek a természetből való kiugrásánál keresi a megoldást. 
Valószínűnek tartható, hogy Ádám bűne agyának a többi természeti lényekkel és állatokkal szembeni 
kiugrásában és valamifajta túlfejlődésében keresendő. Ezzel azonban nemcsak fölénybe került ama-
zokkal szemben, hanem az így szerzett „önálló“, ill. „kitaszított“ életének állandó kísérőjévé vált a 
létfélelem, botlásai és kétségei, no és mindenek előtt az elmúlásának tudata. Ennek következtében 
támadt benne a félelem, amely most már egész lényét és egzisztenciáját meghatározza. A tudással és 
ismerettel, a szabadsággal és elbocsátottsággal együtt jár a határok, a negativ, a rossz, a gonosz megje-
lenése és átélése is. A páli „ó én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg e halál testéből?“ – kétség-
beesett felkiáltása szinte megfelel annak a drámának., amelynek első fejezetét Káin és Ábel írják.  

 
Ha tehát Ádám korszakáról beszélünk, az jelentheti az embert, a maga részvételét a teremtett-

ségben, amely védettséggel és ártatlansággal lenne leginkább körülírható. Másrészt jelenti az onnan 
való kiugrását, amely nemcsak a kiszolgáltatottsággal és védtelenséggel jár, hanem a kétely, a negativ, 
a rossz megjelenésével is. Általános meghatározó tényezője ennek a korszaknak azért a halandóság, az 
elmúlás, a halál. 

 
Nem áll messze ettől a szemlélettől Pál sem, aki a természet, az elhagyott fészek „nyögéséről“ 

tud (Rm 8,21). A teremtettség érzi, hogy megszabadulása nem a bűnbeesett Ádám követésében van 
adva, hanem, hogy csak akkor szabadul meg a romlandóság állapotából, amikor az ember az istenfiak 
dicsőséges szabadságára jut el, amelyre a Lélekben már most elővételezett biztosítékot, zálogot ka-
pott. A természettudomány azt mondaná: amikor beismerte halandóságát és visszatért az atyai ház 
nagy kötelékébe, az EGÉSZBE.  

 
Ebből következik tehát, hogy a páli történetszemlélet második fele az új Ádám korszakának 

nevezhető (Rm 5,18-21). Miután ui. Ádám korszakát a törvény és a bűn uralta, (Rm 5,12-14), az új 
Ádámnak eszköze a kegyelem, az örök élet reménységében. Ez pedig megfelel azon elvárásnak, ame-
lyet a természetkutató helyez abba az ősprincipiumba, amely fölötte áll a halálnak és elmúlásnak, mert 
ő az EGÉSZ, mindenekfölötti hatalom. S mint ilyen garantálhatja a halandóság legyőzését, keresztény 
szóval: az örökéletet.  

 
Itt is kitűnik, hogy mennyire kizárólag a végsőben, a nagy EGÉSZ-ben lát megoldást mind 

Pál, mind a modern kutatás. Mindkettő figyelme a még küszöbön álló természet-megváltás és az em-
ber halhatatlanságba öltözése felé fordul. Éppen abban a bizonyosságban, hogy az idő már betelt, az 
idő, mint tudományos tényező már relativizálódott. Hiszen a nagy EGÉSZ viheti végbe a még várható 
teljes beteljesülést. A tudomány szerint a holisztikus megvalósulást, Pál szavával az Úr hamaros visz-
szajövetele után beálló végső állapotot: amikor Isten lesz minden mindenekben. 
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Mit vár el tehát Pál mégis az Úr eljövetelétől, hogy ha Jézus megjelenésében Isten összműve 
nyilatkozott meg és lett valósággá? Ha jól látom, kettős várakozással tekint a parúziára. 

  
1.  Mondottuk már, hogy az új teremtés korszaka egyénileg a Krisztus felöltözésének, közösségileg 

pedig a végidei gyülekezet összegyűjtésének nagy szakasza. Ennek legfőbb mozgatóereje a Szent-
lélek, aki „kitöltetett a szívünkbe“. Csak ő tudja elérni bennünk, hogy Isten fiaivá legyünk, ameny-
nyiben ő hajt, űz az Isten karjaiba (Rm 8,14). Ugyancsak ő az, aki – Luther magyarázatával élve – 
„a földön élő egész egyházat is elhívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli és Jézus Krisztusnál 
megtartja az egy igaz hitben“ (Kiskáté). Vagy ahogy a karizmáknál kifejti Pál: „de mindezeket egy 
és ugyanaz a Lélek cselekszi…“ (1Kor 12,11). S ugyanaz a Lélek az, akibe megkereszteltettek a 
gyülekezet tagjai (1Kor 12,13). A végidei gyülekezetbe összegyűjtöttek így bírják a Lelket, az ÚT 
szóhasználata szerint ők azok, akik a Lélek által kiáltják: Abba, Atya, tehát az istenfiúság álla-
potában vannak s ezért (Rm 8,17).  

 
Egy valami még azonban hiányzik: a megváltás után sóvárgó teremtett világ,  integrá-

lása a végső finálé processzusába. Ehhez azonban meg kell szabadulnia 
tól (Rm 8,21). Erre  azaz előre kinyújtott fejjel 
vágyakozik a  is. Ahogy ui. a Lélek és az élet együvé tartoznak, úgy jellemzője a nak 
as ebből kell ki-szabadúlnia. Nos a Lélek akkor teljesíti be a munkáját, amikor a megváltó 
folyamatba az egész terem-tettséget is bevonja és ezáltal a tól is megszabadítja. 

 
másik elvárása a megmentett egyes emberrel kapcsolatos. Pál nagy valóságérzékkel megáldott 

ember s tudja, hogy a Krisztust felöltő hívő sem mentes a „test“ uralmától és befolyásától. Istenfiú-
sága és lélekhordozása ellenére az ember. Azaz a áldozata, maga is aki fel-
cseréli az tiszteletét, imádatát a jával (Rm 1,23). Ezt 
a romlottságát nem csak az Úr visszajövetele hozza napvilágra, de az is kiderül, hogy természetes 
módon ettől az ember nem képes szabadulni. Az Úr eljövetele hozza nyilvánosságra végérvényesen 
a romlott állapottól való leigázottságát s utolsó lépésként a test romlottságát is elveszi. Bár a rom-
landóság teste nem tisztulhat meg, hanem romlatlanságot kell magára öltenie s a azaz a 
halandónak halhatatlanságot. Így vált meg az Úr bennünket, mint halandókat, hogy romlott testünk 
romlatlanságot ölt magára (1Kor 15,52-54).  

 
Fontos megjegyezni, hogy győzelemről csupán ebben az összefüggésben beszél Pál. Összes 

levelében egyedül itt használja a megfelelő görög szót, Miután ez a végső „felöltöztetés“ meg-
történt, akkor adja „Isten a győzelmet a mi Urunk Jézus Krisztus által“ (1Kor 15,57). Itt szenved vég-
ső vereséget a halál és a pokol. Erre való tekintettel buzdítja a címzetteket, hogy álljanak erősen, moz-
díthatatlanul, buzgólkodván az Úr dolgában, mindig tudván, hogy „munkátok nem hiábavaló az Úr-
ban“ (58.v.). A munka az evangelizálás munkája, amelynek töretlenül folynia kell az átmeneti korban, 
amely ezt a közbenső időt hidalja át. 

 
Ha a mai kereszténység Pál teológiáján igazán tájékozódnék, ahogyan azt olyan gyakran hang-

súlyozza, sokkal inkább kellene azon dolgoznia, hogy a Krisztus felöltése – bárhogy fogalmazzuk is 
meg a tartalmát és formáját – és a szeretetet gyakorló végidei gyülekezetek erősítése mindenképpen 
prioritást kell kapjon az egyház életében. Nem a végidei farkasok kórusába való beilleszkedés, ill. az 
azokkal való versengés lenne az elsődleges feladata, hanem annak a missziói feladatnak engdedelmes-
kedve kellene dolgoznia, hogy erősödjenek a szeretetet megvalósító gyülekezetek, mint a Krisztus 
végső megjelenése fényében élő, ennek a világnak is világító fényforrások. Teljesen a jézusi maximá-
nak megfelelően: „Ti vagytok a világ fénye“ (Mt 5,14). 

 
 

*** 
 

                                                           
1 Harder,  in: ThWNT IX. 104-106. 
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Kézirat lezárva: 1999. október 31.  
(Megj.: számítógépünk programjában nincs szóvégi „szigma“.) 
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D. Szebik Imre: 
 
 

A belső megújulás feltételei 
az egyházban és a társadalomban 

 

Megtisztelő számomra, hogy a Magyar Kulturális Intézet rendezésében magyar egyházaink és 
társadalmunk belső megújulásának feltételeiről szólhatok. Örülünk, hogy kitüntetett 
figyelemmel kísérik württembergi testvéreink hazánk történéseit, sajátos nehézségeit és 
jövendőjét. Tudom, hogy néhányan még élnek abból a generációból, akiket 1947-ben 
kényszerítő körülmények között Magyarországról német származásuk miatt kitelepítettek, s 
aztán éppen Württembergben találtak új otthonra. Bár sokan közülük – megrendítő módon – 
Magyarországra szállíttatták hamvaikat utolsó szívdobbanásuk után. 
 
Vessük azonban tekintetünket a jelenre és a jövőre. Méltán kérdezhetjük: 
 
Miért van szükség belső megújulásra? 
 
Közismert, hogy az elmúlt 40 esztendő során a kötelező világnézet a volt kommunista 
országokban a marxista-leninista gondolkodás volt. Hivatalnokoknak, rendőröknek, 
pedagógusoknak, bíráknak hivatalosan csak ezen fílozófia alapján lehetett a történelmet 
szemlélni, a jelent értékelni, a valóságot szemlélni. Ez a gondolkodás mélyen gyökerezik a ma 
élő középnemzedék soraiban éppúgy, mint a náluk idősebbeknél. Természetesen éppen a 
keresztény beállítottságú személyek voltak ez alól a szellemi terror alól kivételek. A 
materialista értékrend azonban a tudat alatt tovább hat mind a mai napig. Az az igazán sikeres 
ember, aki Mercedesen jár, saját villájában lakik, magas fizetéssel rendelkezik, és előkelő 
posztot tölt be a társadalomban. Mindehhez kapcsolódik, hogy saját őrző-védő személyzetet 
tart fenn, és fegyverviselési engedéllyel is rendelkezik. (Szeretőinek számát esetleg csak 
szűkebb barátí köre tartja számon.) Ez az intrikusnak mondható zsurnalisztikus 
ténymegállapítás jól számbaveszi, hol tart a magyar közgondolkodás, és milyen értékek 
mentén igyekszik karriert tervezni magának a fiatal nemzedék. Összefoglalva ezek a 
következők: anyagi jólét, széles intézkedési jogkör (hatalom), kényelem, szabados 
erkölcsiség. 
 
E rövid szellemi tallózás is kelIően igazolja a belső megújulás szükségességét a 
társadalomban. 
 
Milyen utakon érhetünk el belső társadalmi megújulást?  
 
a/ A gondolkodás megváltoztatása a nevelés során. Új értékrend felsorakoztatásával lehet az 
új nemzedéket más életvitelre biztatni. Ez az értékrend a nyitottság természetes felmutatásával 
kezdődik. A tiszta emberség megjelenítésével folytatódik. Mit jelent olvasni és tájékozódni, 
természetesnek tartani a sokféleséget, a jó értelemben vett másságot. Lehet klasszikus zenét 
hallgatni és rendszeresen ápolni a családi kapcsolatokat. Szabad nemes altruizmussal 
közelíteni embertársainkhoz az utilitarista beállítottság kényszerpályáját elhagyva. Szabad 
másnak örömöt szerezni saját hedonista vágyaink kiélése helyett. Ha pedig valakinek a köz 
bizalma nyomán szélesebb jogkör adatik intézkedésre, akkor nem önmagának az érdekét, 
hanem a köz javát kell első helyen szem előtt tartania. 
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Talán a művészet és irodalom is adhat segítséget az egészséges gondolkodás és a helyes 
értékrend kialakításához. Mind ehhez kiváló pedagógusokra, felelős szülőkre, a köz érdekeit 
szem előtt tartó vezetőkre van szükség társadalmunkban. 
 
A nevelés feltételez magas szakmai igények megvalósítása mellett zajló oktatást. A kiművelt 
emberfők számának emelése már a 19. században élő Széchenyi István eszménye is volt. Nem 
kevésbé aktuális célkitűzés napjainkban sem. Szükséges feltétel tehetséges és jól képzett 
pedagógusok serege. Társadalmi megbecsülésük éppoly fontos, mint életkörülményeik 
javítása. 
 
b/ A gondolkodás megváltoztatása a médiumok segítségével. – Az iskolai nevelés mellett 
legnagyobb hatása a tömegkommunikációs eszközöknek van a közgondolkodásra. Ha csupán 
szórakoztató, szolgáltató karakterüknek engedünk szabad teret, akkor a felszínesség, az olcsó 
szórakozás eszközeivé válnak. Ha a kultúra klasszikus értékeit közvetítik, akkor személyiség- 
és gondolkodás-formáló hatásuk társadalmi méretűvé válhat. Elgondolkoztató IIlyés Gyula 
megállapítása: „Allarich hordái nem űzték úgy szét a közösség tagjait, mint Watt és Edison 
lángelméjének angyalhadai. Amennyire üdvös elterjedésük, annyira mindent meg kell tennünk 
káros hatásuk megakadályozásáért." 
 
c/ A gondolkodás  megváltoztatása  egyesületekben  és  más  nemes  célkitűzésű 
civilszervezetekben. – Az elmúlt időszakban csak a sportclubok működhettek, minden más 
jellegű polgári szerveződés tilos volt. Ennek eredményeként beszűkült és elszürkült az 
állampolgárok gondolkodása.   A már most működő civilszervezetek jelzik a polgárok 
elkötelezettségét egy-egy nemes ügy iránt, és a felelősség kiszélesedését konkrét életterületen. 
 
d/ A gondolkodás alapjaiban meghatározó területe a család. – Nem tud semmi más intézmény 
versenyezni a családdal a személyiség kialakulása és gondolkodásának minősége területén. A 
szülők modell-jellege, a megélt boldogság vagy boldogtalanság, a szeretet minden jellegű 
személyiség-formálódás fészekmelege. Ezért a család összetartó erejét a társadalomnak is 
segítenie kell, részint a róla bemutatott image-val, részint a családról vallott erkölcsi 
felfogással. Mindezt anyagi motivációk is támogathatják. Társadalmilag is tisztázandó feladat 
a házasságról megfogalmazott definíció és az egyneműek együttélése közti különbség. 
 
Minden esélye megvan a mai magyar társadalomnak, hogy a jelenlegi kormány segítségével  a 
társadalmi megújulás feltételeit megteremtse és véghez vigye. Ehhez azonban feltétlen 
szükséges a politikáról alkotott közgondolkodás megváltozása is. 
 
e/ A gondolkozás megváltozása együtt kell járjon a politikai közélet megújulásával. – Közel 
fél évszázad kiesése érezteti hatását a parlamentben csakúgy, mint a társadalom egészében. 
Kisebb a tolerancia, nagyobb a hatalomvágy, eldurvultabb a választási küzdelem, mint az 
kívánatos volna. A nyilvánosság előtt élők viselkedése, megnyilatkozásaik, magánéletük 
nagyobb hatással van a közgondolkodásra, mint sokan gondolnák. Meg kell változnia a 
politikáról alkotott véleménynek is (polisia a város közös dolgaival való törődés), tehát kihat 
az egész társadalomra jól vagy rosszul irányítottsága. Növekednie kell a politikában 
résztvevők felelősségtudatának, tartozzanak bármely párthoz vagy független egyesülethez.  A 
helyi vezetők életvezetése kitüntetetten reflektorfénybe kerül. 
 
Bízom benne, hogy magyar társadalmunk e téren is előbbre lép az új évezred küszöbén. A 
társadalom belső megújulásának feltételei között a közéleti szereplők, a politikusok 
magatartásának megújulása fontos helyet foglal el. 
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Vizsgáljuk ezek után az egyház belső megújulásának feltételeit és esélyeit. 
 
Kérdezzük most is: Miért van szükség megújulásra? 
 
Az egyházat éppúgy deformálta az elmúlt négy évtized, mint a társadalmat. Jóllehet a 
protestáns egyházak presbiteri rendszerükkel őrizték a demokratikus közösségvezetés 
gyakorlatát, lehetőségeik korlátozottak voltak. Az értelmiség egy része exisztencia-féltésből, 
mások a növekvő közöny vagy a szekularizáció divatos áramlatainak engedve fordítottak hátat 
az egyháznak, a keresztény hitnek. Sokszor a nagyszülők még hordozták a keresztény 
tradíciót, de a gyermekek generációja már meg sem ismerkedett igazán a keresztény tanítás 
alapelemeivel. 
 
Az egyes egyházak csak a társadalom bizonyos rétegeit érték el. Ez tagjaiban csökkenést, 
szellemiségében beszűkülést hozott magával. Jelentős számban csökkent a papi hivatást 
választók száma is. 
 
Itt is meg kell említenünk, hogy a papság sorait megosztotta a kollaborálók tevékenysége, 
félelem és bizalmatlanság jellemezte egymáshoz való kapcsolatukat. Talán joggal 
mondhatjuk, hogy ez a jelenség mégsem volt olyan éles, mint az egykori NDK egyházaiban. 
 
Mindezen felül valljuk, hogy ecclesia semper reformanda. Az egyháznak állandóan 
megújulásra van szüksége, e hatalmas korszakforduló idején különösen. 
 
Milyen utakon érhetjük el az egyház belső megújulását?  
 
A belső megújuláshoz szükséges külső feltételek adottak. A magyar állam a római katolikus, 
református, evangélikus, baptista egyházzal és a zsidó vallási közösséggel megállapodást írt 
alá, amely biztosítja az egyes egyházak működési szabadságát és anyagi feltételeit. Az egyházi 
funkcióra visszakért ingatlanok a szolgálat terebélyesedését teszik lehetővé. A hitoktatás 
dotálásával hittan-tanárok munkába állítása válik lehetővé a fakultativ igény alapján. 
 
A belső megújulás feltételei: 
 
a/ A Biblia igéjének és tanításának komolyan vétele. – Az egyház Isten igéjéből él, a hit az Ige 
meghallásából születik. Ennek az igének a megszólaltatása, mai, időszerű magyarázata, 
aktualizálása új kihívás ezen a korszakfordulón. "Krisztus nyájának nemcsak Isten mellett kell 
kitartania, hanem a világ mellett is, harcban lelkülete ellen, küzdelemben érte, versenyben 
győzelemért" (Gerhard Gloege). 
 
b/ Vonzó egyházi közösségek életre hívása döntően fontos.  – Korunk embere szenved a 
magánytól és egyedüllétében a jó közösség hiányától. Nem véletlenül mondta Jézus: Ahol 
ketten vagy hárman együtt vannak az én nevemben, ott vagyok köztük. Közösségek, amelyek 
kérdésekre választ adnak, amelyek hordozzák a gyengéket, támogatják a rászorulót, ahol 
építkezni   lehet   szellemileg-lelkileg   egyaránt.   Akár   bázis-közösségeknek   akár 
bokorközösségeknek, vagy protestáns szóhasználattal bibliaóráknak nevezzük őket, 
életfontosságú szerepet töltenek be fiatalok és felnőttek életében. „A hit egyháza, amely nem 
tiszta és mindeneket átölelő szeretet egyháza, nem használ senkinek" (Bonhoeffer). Az egyház 
megújulásának biztos hordozói ezek a közösségek. 
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c/ Az értelmiség megnyerése az evangéliumnak. – Iskoláink révén a pedagógusok egy 
töredéke egyházi szolgálatban áll. Még kisebb részük elkötelezett Krisztus-követő, mivel 
iskoláink jelentős részét a személyi állománnyal együtt vettük át. A felnövő értelmiségiek 
között nagyobb esélye van az evangéliumnak, különösen akik egyházi iskolában végezték 
tanulmányaikat. Úgy vélem, az értelmiségi réteg megnyerése azért is döntő, mert őket lehet 
képzettségüknél fogva beállítani a szolgálatba. Bizonyosan hallgatnak reájuk a kevésbé 
iskolázottak. „Ha az egyház épp olyan külsődleges szervezet volna, mint más testület, akkor 
senki sem ismeri fel Krisztus uralmát, amely mégis valóság, ahogy Krisztus a szíveket 
kormányozza, erősíti és vígasztalja" (Melanchthon F.). 
 
Az értelmiség felelősségének ébresztése több magyar könyv megjelenése révén is érlelődik.  A 
felnőttképzés és továbbképzés valamennyi történelmi egyház gyakorlata. 
 
d/ A kereszténv művészet felkarolása és fejlesztése útján. – Korábbi tapasztalatok is azt jelzik, 
hogy az egyházi zene megszólaltatása, a keresztény témájú festészet ismertté tétele jó 
kapcsoló pont a szekuláris gondolkodású emberek körében. Tekintélyt parancsoló művészek 
alkotásai hitvallás-értékűek az irodalomban éppúgy, mint a művészet bármely területén. Ezért 
nem indokolatlan, hogy az egyházak ügyeit éppen a Kulturális Örökség Minisztériumában 
intézik. Az egyház a maga sajátos liturgikai, zenei és más művészeti örökségével a kultúra 
része, amelynek tudatosítása a közgondolkodásban még e nemzedékre váró feladat. A hazánk 
állammá formálódásának milleniumi ünnepségei kiváló lehetőséget kínálnak e gondolat 
elmélyítésére, és a művészeknek az alkotásra. 
 
e/ Talán ezen a helyen is újra hangsúlyossá kell tennünk, hogy a megújulás munkálása és 
feltételeinek megteremtése emberi feladat, a mi munkánk. De a lélek belső megújulását – 
közös keresztény felfogás szerint – a Szent Lélek végzi el. Mi eszközei lehetünk, Ő fejti ki 
hatékony áldását a személyiség gondolkodásában és életében. Ezért nincs fontosabb kérésünk 
és forróbb imádságunk: Ó jöjj teremtő Szentlélek, látogasd meg a te néped! És adj minden 
teremtménynek vigasztalást, békességet! /Veni creator Spiritus, Mentes tuorum visita/. 
 

(Előadás a stuttgarti Magyar Kulturális Intézetben – 1999. június 9.) 
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Kiegészítés 
Vajta Vilmos bibliográfiájához1 

 

Összeállította Terray László 
 

A. Önálló kiadványok 
 
(a 2.sz. után:) 
 Bischof  D.Dr.  Anders  Nygren.  Ein Glaubensbote des Weltluthertums. Ökumenische  

Profile , H. 5:2 . , Ber1in-Hermsdorf, o.J., Hg.v.dr. Günther Gloede, 20 o. 
 
(a 11.sz. után:) 
 Die Vorahnung eines Neuanfangs, Strasbourg 1990, 18 o. (Sokszorosítva) 
 
 Hit és élet összecsengése. Kierkegaard Ordass Lajos tolmácsolásában, Keszthely 1990, 

40.o. 
 
 Hitből fakadó élet, Budapest 1991, 176 o. 
 
 A szeretet keresztény értelmezése. A "lundi teológia" a múltban és jövőben, Budapest 

1993, 54 o. (Vö. lent a 164.sz. után) 
       
 Communio – Krisztus és a szentek közössége Luther teológiájában. Magyar Luther 

Könyvek l., Budapest 1993, 101 o. (164. c. átdolgozott kiadása.) 
 
 "Amíg időnk van", Budapest 1998, 250 o. 

 
 

B. Értekezések és folyóirat-cikkek 
 
(a 12.sz. után:) 
 Svédországi harcok a lutheri reformáció győzelméért, in: Keresztyén igazság XI, 1, 10-14. 

o. Sopron 1944. 
 
 Az uppsalai találkozó, in: Keresztyén Igazság XI, 2., 31-33. o., Sopron 1944. 
 
 A mai svéd teológia, in: Evangélikus Theologia V.sz., 27-35. o., Budapest (1947). 
 
 a.   Amsterdami  pédikációnk.  I.  Péter  3,  12-18,  in: Lelkipásztor, Győr 1948 szept.-okt.,  

365 sk. o. 
     b.   idem in: 50 éves az Ökuménikus Tanács Magyarországon, Budapest 1993, 186-188 o. 
 
(az 59.sz. után:) 
 Der  ökumenische  Ertrag von Helsinki,  in:  Ökumenische Rundschau 12, Stuttgart 1963, 

257-259. o. 
 Die  theologische  Arbeit  in  Helsinki,  in:  Lutherische Monatshefte 3, Hamburg 1963, 

503-505. o. 

                                                           
1 A Koinonia 1988. évi, 33. számában közölt bibliográfiához kapcsolódóan; 
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(a 97.sz. után:) 
a.  Lutherische  Stiftung  für  ökumenische  Forschung. Bericht 1963-1969, in: 

Berichte LWB Genf, 1970, 251-267. o. 
b.  Lutheran Foundation for Inter-Confessional Research. Report 1963-1969, in: 

Reports LWF Geneva, 1970, 238-256. o. 
c.  Lutherska stiftelsen för ekumenisk forskning. Rapport 1963-1969, in: Rapporter, 

LWF Genf 1970, 243-261. o. 
 
(a 148.c. sz. után:) 

d.  Kritikai megjegyzések a diakóniai teológiához (a. új fordításban), in: Egyház és     
    Világ V:2, Budapest 1994, 16-22. o. 
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