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AHOL AZ IGE MEGTESTESÜLT

Názáret, mint a megtestesülés és Jézus rejtett életének színhelye,
már az első keresztény századok óta vonzotta a keresztény sziveket. 1925
óta több film is készült róla. Az 1955-1960-ban folytatott ásatások, és
utána az új bazilika építése, majd VI. Pál pápa ottani miséje ugyancsak
ráirányították .a hivek figyelmet. Az alábbiakban Názáret nevével, tör
ténetével és főleg a megtestesülés szentélyével foglalkozunk, a régi ok
málnyok és a legújabb ásatási eredmények alapján.

Názáret nevéről a nyelvészek vitáznak. A görögnyelvű evangéliu
mokhan használt zéta (z) betű a héber zain (z) betűt tételezi föl. Esze
rint a Názáret szó gyökere a héber nzr (fogadalmat tenni) alak lenne.
Názáretet azonban a héberben száde (sz) hetűvel írják. Gyökere tehát
iJnkáblb nszr (őrizni, védeni; virágozni, nőni). A szir fordítások csakugyan
a száde betűt használják. Kivétel csak a jeruzsálemi evangeliarium; ez a
görög írás szerínt a Nazerat alakot veszi. A talmudi irodalom Jézusnak a
Hannoszri (a názáreti), a keresztényeknek pedig a hannoszrim (a názáre
tiek) lebecsülő nevet adja. Izraelben Názáret neve Naszrat, az araboknál
meg en-Naszira. Míndez a második felfogás mellett szól. Igaz viszont, hogy
a héber srode (sz) betűt a görögben általában sz-nek írják, de mivel a z
és az sz szíszegő hangzásuk miatt könnyen fölcserélhetők, a görög átírás
ban gyakran összetévesztik. A görögös alakból két malléknév szárma
zott, Az egyik a nazarénós, amely jelzi, hogy az illető Názáretből szárma
zik vagy benne lakiik, tehát názáreti, nazarénus. A názáreti Jézus cím
tízennyolc esetben fordul elő az újszövetségben (a Vulgata szerint). A
másik melléknév, a naz6raios (nasaraeus, nasireus), a pharizaios, fari
zeusszó mintájára készült. A nazareus alakot párhuzamba állitják a na
meus, názír szóval, mert nezer jelentése: fogadalmat tenni. Ezzel kap
csolatban a szentírásmagyarázók fölvetik a kérdést, vajon kik azok a pró
féták, akik megjövendölték, hogy Jézust nazareusnak (názírnak) fogják
hívni ? (Mt. 2. 23). Ezt sokan úgy értelmezik, hogy Mété nem olyan rész
leges jövendölésekre utal, amelyekben Názáret neve előfordul, hanem csu
pán <azokra, amelyek előrejelzik az úr Jézust azért érő megaláztatásokat,
mert ő az ismeretlen és a lenézett Názáretben lakott.

Ezek a próféták (Jer. 23, 5 és 33, 15; Zak. 3, 8 és 6, 12) sarjadéknak
hívják a Mesiást, Szent Jeromos a héber rabbik tekintélye alapján oa
sarjadékot (neszer, szemach) a Megváltóra alkalmazza. és az lzaiás 11, l-et
így fordítja magyarázatában: "Vessző kél majd Jessze törzsökéből és
nazareus nő ki gyökeréből." Ugyanő Máté 2, 23, értelmezésénél megjegy
zi: "Minthogy pedig most a prófétákat többes számban idézi, azt rmrtatja,
hogy nem a szavakat veszi a szentírásból, hanem értelmüket. A nazareust
(nazlreust) szeritnek értelmezik. Hogy pedig az úr szerit lesz, arról az
egész szentírás megemlékezik."

A nazir szó valójában azt jelenti: "elkülönített, Istennek szentelt."
Mert fogadalommal köti magát Istenhez bizonyos időre, és fogadalma ér-

. telmében semmiféle szeszcs italt nem iszik, haját nem nyíratja le és ke
rüli a testi tisztátalanságot (Num. 6, 1- 21). A Vulgátában ilyen értelem
ben tizenegyszer Iordul elő, háromszor pedig koszorús fejedelmet, és meg
koronázottat jelent (Móz. 1, 49, 26; Deut. 33, 16; Jer. Sír. 4, 7). Ezekben az
esetekben latin alakja: nasaroeus, ami nazireusnak felel meg. Jézus Krisz-
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tus nemcsak bizonyos időre volt Istennek szentelve, mint a názir, hanem
ő a szó lényeges értelmében szent, miként ezt az egész szentírás kiemeli,
és mint Isten-ember maga a szeritség és tökéletesség.

Az írásos emlékek

Názáret akkor szerepel először a történelemben, amikor "elküld1le
Isten Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, A szüa
egy Dávid családjából való férfinek volt a jegyese és Máriának hívták"
(Lk. 1, 26 - 27). Dávid királyi családja Heródes idejében felhúzódott Ga
lileába, és ott Szefforisz, Názáret és Coeaba vidékén élt vísszavonultan,
hogya zsarnok figyelmét föl ne hívja. Vagyonuk is igen lemorzsolódott,
Pseudo-Tamás evangéliumának latin szövege (a codex D) megjegyzi,
hogy Szűz Mária és Szent József a kis Jézussal Egyiptomból "megérkez
tek Názáretbe, ahol József atyai vagyonnal bírt" (Appendix, 3, 1).

Názáret a forgalornból kieső, ismeretlen és nem a Iegjobbhírű hely
ség. La:kói gyorsan megharagusznak és nehezen békülnek ki (Jn. 1, ~6.

Lk. 4, 16-30). Ezt a szegény és Iebecsült falut nem érintette a híres hadi
és kereskedelmi út, amely a tengerparti Cezáreán át Damaszkusz felé VEr

zetett, de az a nagy zarándokút sem, amely Galileát Jeruzsálemmel kö
tötte össze. A Lubiehtől Akkonba vivő út északról megkerülte Szefforiszt,
a 'Megiddó közelében fekvő el-Leggunt Szefforisszal összekapcsoló út
pedig Názárettól nyugatra haladt, miként erről a Szarid nevű zsidó telep
közelében talált mérföldkő tanúskodik. így nem csoda, ha Názáretről
hallgat az Oszövetség. Józsue nem sorolja fel Zabulon törzsének földrajzi
listáján (Józs. 19, 10-16). Josephus Flavius és a Talmud sem emlékezik
meg róla. A zsidó irodalomban először E. Kalir VII. századbeli zsidó k öl' ő
elégiajában olvassuk Názáret nevét. Kalir a II - III. századi okmányok
alapján említi, hogy a Hap-Pisszesz zsidó papi család (I. Krón. 15, 22).
ebben a városban telepedett le, és ezzel az ottani zsidó lakosság gyarapo
dását előmozdította. Tudvalevő, hogy az első zsidó lázadás idején (Kr. u.
66-70) a megerősített Japha elfoglalása után Názáret is elpusztult, és
csak a Bar- Kochba-féle lázadás után (Kr. u. 135) népesítették be a
Judeából ide menekült zsidók. Az itt föltárt I-III. századi zsidó sírok
is ezt tanúsítják.

Szent Epifán szerint (315-403) Názáretben a IV. században kizá
rólag zsidó nemzetiségűek éltek. Akadtak köztük zsidó származású ke
resztényels is, akiknek egy része Krísztus rokonságából került ki, még a
III. században is. Ezek, mint földmívesek, Názáretben és Cocabábari foly
tatták ősi foglalkozásukat, fenntartották jogukat Szűz Mária és Szem
József házára, és megőrizték a reájuk vonatkozó ősi hagyományokat.
Krisztus rokonsága Názáretben nagy tekintélynek örvendett. Atadták aa
egyháznak Szűz Mária házát, hogy az Názáretben épp olyan istentiszteleti
és vallási központ legyen, mint Jeruzsálemben az utolsó vacsora terme él!
.épülete. így, P. Bagatti professzor szerint, ők őrizték meg és tartották
fenn Názáretben az angyali üzenet helyét rögzítő hagyományt is, ame
lyet most az ásatások is fényesen igazoltak.

A Piacenzai Névtelen zarándok 570-ben följegyzi, hogy Szűz Mária
háza felett bazilika emelkedik. Hozzáfűzi, hogy a názáreti zsidó nők leg
szebbek a vidéken. Szépségüket Szűz Mária ajándékának tekintik, aki
földijük volt. Míg az ottani férfiakban semmi szeretetet sem észlelt a
keresztények iránt, velük szemben az ottani zsidó nők szerétetteljesek.
Azt a vidéket paradicsomhoz hasc nlítja: búzája és gyümölcse olyan,
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mint Egyiptomé, de bora, olaja és almája jobb. Éghajlata egészséges,
nem túl meleg. A názáreti zsidó község valószínűleg 629í30-ban szűnt

meg. Szent Willibald (724-6) még épen találja az Angyali üdvözlet ba
zilikáját, de a helységet csak falunak nevezi. Említi, hogy az ottani ke
resztények az "üdvözl€gy Mária" templomát "gyakran vették meg a po
gány szaraoénoktól, amikor azok le akarták rombolni". 808-ban még 12
szerzetes él Názáretben. Al Masudi szerint még 943-ban is álla bazilika.
Mível azonban a muzulmánok üldözték és e1szegényítették a kereszténye
ket, az Angyali üdvözlet templomát nem javíthatták, így az a XI. század
végén vagy romokban hevert, vagy javában omladozott.

A XII. század első éveiben Tankréd emelt hatalmas bazilikát Szűz

Mária háza fölé. Názáret 1110-ben püspökség lesz, 1112~ben pedig érsek
ség. 1187-ben megadja magát Szaladin szultánnak, aki megkegyelmez a
keresztesek román stílű bazilikájának. IX. Lajos francia királya mansurai
ütközet után (1250. február 8) megegyezéssel megszerzi Názáretet és kör
nyékét .a keresztényeknek. 1251. március 25-én feleségével együtt áldozik
Szűz Mária házában. 1263-ban Bibarsz szultán leromboltatja a bazilikát és
részben Názáretet, amely attól kezdve szegényes muzulmán falu.

1620-ban a fereneesek szerezték meg Szűz Mária házát, és 1730-ban
templomot építettek föléje. Ezzel elkezdődik Názáret újkori fejlődése. Ma
keresztény jellegű helység. Lakóinak száma 1964 végén 28 OOO volt.

Az ásatások tanúsága

Názáret környékén már régebben is folytak ásatások. Neuville régész
Názárettól délre az egyik barlangban sok olyan csontvázra bukkant, ame
lyek szerinte 150000-120 OOO évesek lehetnek. Ezek az embertípusok
nagy meglepetést keltettek a tudományos világban, mert a neándervölgyi
és a mai ember közt foglalnak helyet, mint vegyes faj, amelyet kármeli
nek hivnak. Názáret tehát - talán éppen forrása miatt - ősidők óta
emberi település volt. Múltjára az új, 1955 -1960 közt folytatott ásatások
derítettek érdekes fényt.

Mikor P. Bagatti Bellarmin egyetemi tanár a szentföldi kusztódia
megbízásából, a jeruzsálemi ferences biblikus főiskolával karöltve, hozzá
akart fogni, hogy Szűz Mária házának terét és környékét átkutassa, mint
ferences pap és tudós bizonyos elfogódottsággal kérdezte önmagától:
"Vajon azért jöttem-e ide, hogy rombolj.ak, avagy építsek? .. Megerő

sítik-e az ásatások azt a hitet, hogy itt van az Angyali Üdvözlet igazi
barlangja, vagy mint archeológusnak le kell rombolnom ezt a hitet, ha
az még oly ősrégi és tiszteletreméltó is ?"

1955 januárjában Bagatti lebontatta a Szűzanya háza felett 1730-ban
épült templomot és a legkomolyabb alapossággal felkutatta Szűz Mária
házának egész terét és környékét, ahol erre mód és alk.alom kínalko
zott. Több mint ötéves fáradozásainak eredményei meglepőek. Megállapí
totta, hogy Názáretben Kr, e. már legalább 2000 évvel laktak emberek,
még pedig abban a völgykatlanban, amely a tengerszíne fölött 350 méter
magasan fekszik. A település innen húzódott fölfelé a hegyek lejtőin.

Magába foglalta Szűz Mária és Szent József házán kivül a mai Casa
Novát, a katolikus iskolát és a mohamedán mecset környékét is. Bagatti
föltárta a falunak szíklacsúcsra épült déli szélső részét is, amely a .vas
korban (Kr, e. 1200 körül) létesült. Szerinte a helység tojásdadalakban
helyezkedett el. Mária forrása a I·,lun kívül buzogott fel.
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Nagyjelentőségű az a barlang, amely később az építkezési munkála
tok közben került napvilágra. Ezt Kr. e. 2000 évvel temetkezési helyül
használták. Benne skarabeuszt, három bronz1ándzsát, tányérokat. vázá
kat, mécseseket és csontokkal telt tálakat találtak. Ugyanakkor az egyik
víztartó medencében Krísztus-korabeli kerámiákat leltek és Nagy Heró
des idejéből származó mécseseket, tányérokat. azonkívül egyéb használati
tárgyakat is a II. és VII. századból.

Később a barlangok, ciszternák és silók egész hálózata került napvi
lágra, meg sok kőmalom. Mindezek Heródes-korabeliek, vagyis az evan
géliumi Názáretbőlvalók. A leletekből kitűnt, hogy a részben természetes,
részben mesterséges barlangokhoz épült, de már eltűnt házakban föld
míves és kisiparos nép lakott. A silók a sziklákban mind .azonos formá
júak. Nyílásukat kerek kővel lehetett szinte légmentesen elzárni. Sok
kézzel hajtható bazaltmalmot .találtak, úgyszintén talpas bazaltlapokat;
hajdanában ezeken tüzeltek. mfkor főztek vagy hűvös időben meleged
tek. Nem hiányoztak az üvegbutykosok, az üvegpoharak és a fogantyús
lábas mécsesek sem, sőt hosszúnyakú illatszertartó- edény is akadt Heródes
korából. A kerámiát a bor- vagy olajkupák, a tányérok, fazekak, mécse
sek képviselték nagy számban. Közülük sok Heródes-kori, a többi a római
vagy bizánci korból ered.

A Heródes-korabeli leletekből arra következtetnek, hogy Szűz Mária
lakása körül földmívesek laktak, akik házuk befogadó képességát termé
szetesbarlangak:kal növelték. Ezek Palesztina hegyes vidékén gyakran
egészítik ki a ház belsőterét, miként ezt Názáretben magam is tapasztal
tam. A régi zarándokok szerint az Angyali üdvözlet temploma olyan hely
fölé épült, ahol előzőleg a Szent Szűz "épített háza" állott (vö. Lk. 1, 28),
és a 'barlang ehhez a már eltúnt házhoz kapcsolódott, de a templom épí
tésekor kivágták a hegyből. Ezek az adatok most kíbővültek, mert az új
ba'Zlilika alapozása közben megtalálták a keresztesek püspöki székhelyé
nek nagy szalonját. Ez alatt az északi oldalon az ősi Názáret két barlang
ja rejtőzött. Az egyikben silót tártak fel. A szalon nyugati oldala alatt,
térséges barlangban, ősrégi císzternára bukkantak. A szalontól északra egy
siló törmelékéből keresztény kor előtti kerámiák kerültek elő 196D. már
eius ll-én. Ugyanott kerek víztartó medencécskét szabadítottak ki a tör
melékből, Ezt köröskörül cserepek és beton fedték. Mindezek a maradvá
nyok az ősi Názáret elemei. 1960. március 17-én a szakmunkasok fölszed
ték a bizánci kolostor padlózatának mozaikját, hogy azt később az új
bazilika térségében az archeológiai zónában helyezzék el. Aztán igyekez
tek a bizánci alapozásokban a szikláig lejutni. Ekkor adódott az ásatások
legjelentősebb meglepetése: 80 darab építészeti maradvány. A tömeges
lelet egyes részei ezek: 5 oszlopalap, 5 oszlopcsonk. 3 váblkő finoman ki
dolgozott kétszeres ívvel, különböző kapufélfák és sok nagyjából kivágott
kockaalakú kő. Ezeket részben vagy egészben fehér vakolat fedi és .mart"
kőből valók. Húsz ködarabon különféle szén- vagy vaskarcolatokat vet
tek észre. Ezek fohászszerű szavaik vagy nevek, de sok köztük a külön
féle alakú kereszt is. Itt-ott érdekes rajzok is találhatók. Az egyik pél
dául, kezében keresztet tartó férfit ábrázol. Még feltűnőbb az a Il. szá
zadból származó oszlopcsonk. amelynek lábazati részébe vaspálcával. eset
len görög betűkkel ezt vésték be: Xaire Maria, üdvözlégy Mária! 
Minthogy oltárrészlet sem hiányzott és a vakolaton akarcolatok fohász
szerűek és sok a kereszt, a szakemberek nag-yon is megokoltan vélik, hogy
mindezek a maradványok valamely vallási épületnek részei, ahová tisz
teletük kifejezésére sokan járhattak. Erre következtetnek nemcsak a kar-
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colatokból, hanelll a felírásokból is. Más szóval itt keresztény templommal
állunk szemben, amely az archeológusok szerint a II - III. században a
zsinagógák mintájára épült. Akkor ugyanis még nem alakult ki a keresz
tény templom stílusa.

Az evangéliumi Názál"et

Az ásatások ígazolták, hogy az evangéliumi Názáret a völgykatlanban
terült el és nem a maitól északra fent a hegyen, ahol a Kirjat Naszratban
(Új Názáret) 1959. október 20-án az új zsinagóga alapkövét letették. Az
ásatási adatok nemcsak bizonyítják a Szűz Mária házára vonatkozó ős

régi hagyományok hitelességet, hanem amellett is tanúskodnak, hogy
Szűz Mária háza felett már a II - III. században zsínagógaszerűkeresztény
templom állott, és oda zarándokok igyekeztek, hogy Szűz Máriát tisztel
jék és közbenjárását kérjék, Erre az eredményre még az ásatásokat ve
zető Bagatti sem számított !

. Az evangéliumból ds kivehető, hogy a Szerit Szűznek saját háza volt,
és ebből "vette magához" József (Mt. 1, 24), de erről részletesen semmit
se tudunk meg az újszövetségi szent íratokból. Csupán a hagyomány be
szél arról, hol állott az angyali üdvözlet helye és hol Szent József háza
és műhelye, ahol "Jézus növekedett" bölcsességben, alkatban és kedves
ségben Isten és az emberek előtt (Lk. 2, 52), és ahol később folytatta ne
velőatyja mesterségét rnint ács (Mk. 6, 3). A mai Haifa-tibériási úttól
északra látjuk az Angyali Üdvözlet szentélyét és tőle majdnem 200 mér
földnyire kicsit északkelet felé Szent József templomát. A megtestesülés
szentélyének hitélességét az apostoli kor küszöbéig nyúló hagyomány ta
núsítja, mert Krisztus rokonai Názáretben a III. században is éltek.
Egyik rokona, Konon, Decius császár (249-251) üldözése idején a frigtai
bírák előtt bátran vallotta: "Én Názáretből vagyok, az Úr rokona, akinek
szolgálok őseim óta."

A keresztények figyelme érthetőleg főleg a megtestesülés szentélye
felé irányult. Nagy Konstantin engedélye alapján Szűz Mária háza fölé
a II - Ill. századbeli zsínagógaszerűegyházi épület helyébe 325 - 337 közt
épített ezerény templomot Tibériási József. Az archeológiai leletek sze
rint ennek a 'templomnak bizonyos átépítésével készült valószínűleg a
bizánci bazilika. Ennek jótevője, az angyali üdvözlet oltára közelében ma
is meglevő padlómozaik szerint, Konon jeruzsálemi szerpap, A bizánci
bazilika padlómozaikjainak vizsgálatából azt következtetik a régészek,
hogy ezt a szép épületet az V. század elején emelték. Hossztengelye kelet
nyugati irányú volt és ragyogó mozaikok és díszítesek ékesítették. Kö
zéphajója 19.5 méter hosszú és 8 méter széles, és hozzá kapcsolódik a fél
köralakú szentély. Előcsarnoka 20.5 méter hosszú és 16 méter széles.

Szűz Mária háza a földszint alatt foglalt helyet, és a templom pad
lózatából kiemelkedett a kicsi épület. Ez a középhajó egy részét foglalta
el és valamit a bal hajóból is. A megtestesülés oltára alatt régen ez a
fölírás volt: Haec est ara, in qua primo iactum est humanae salutis fún
clamentum: "Ez az az oltár, ahol először vetődött meg az emberi üdvösség
alapja." Ma ezt a fölírást olvashatjuk ugyanott: Verbum caro hic factum
est: "az Ige itt lett testté." Ösi hagyomány alapján így is imádkozzák e
helyütt az Úrangyalát: Az Úr angyala itt köszönté Szűz Máriát ... és:
Az Ige itt lőn testté ...
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Az új bazilika

A XII. század első éveiben készült keresztes bazilika 75 méter hosszú
és kb. 30 méter széles volt, és igy magába zárhatta a bizánci bazilika
alapjait és romjait. A megtestesülés szentélye ennek északi oldalhajójá
ban és részben a középhajóban feküdt és a bazilika földszintjéből mint
egy 3 méternyire emelkedett ki. E remek épülebből 1263-ban csak a szent
barlang maradt meg. Benne szenvedtek hitükért vértanúságot az odame
nekült keresztények. (Alapjait és maradványait 1899-ben és 1907 -1909
közt P. Viaud Proszper ferences régész tárta fel.) Majdnem négyszáz év
telt el ezután, míg végül 1620-ban P. Obicini Tamás kusztosnak sikerült
Fakr ed-Din emírtől megszereznie az Angyali üdvözlet szentélyét, és ar
ra is engedélyt kapott, hogy templomot építhessen rá, mellé pedig zár
dát a ferencesek számára. A templom 1730-,ban készült el és 1877-ben kis
sé megnagyították. Ezt a szerény templomot bontották le 1955 januárjá
ban és a szakszerű ásatások elvégzése után 1960-ban hozzáfogtak az új
bazilika építéséhez Giovanni Muzio mérnökprofesszor tervei szerint. A
hatalmas épület ez év végére készül el. Most folyik kűlső és belső díszí
tése és berendezése. Alsó temploma 44 méter hosszú és 27 méter széles.
Felső templomának hossza 44.5 méter és szélessége 27 méter. Tekintélyes
kupolája 56.30 méter magas. Ez a legnagyobb templom a Közel-Keleten.
Homlokzatát 6 szebor díszíti. Felül az angyali üdvözletet ábrázoló jele
net, a díszkapu felett pedig jobbról és balról a négy evangélista tanús
kodik a megtestesülés nagy titka mellett.

A názáreti szentélyek közé tartozik még Szent József háza L>, efölé
a VI. században, a XII. században és 1914..hen épült templom,

A zsinagóga, amelyben Jézus tanított (Lk. 4, 14-30), talán ott volt,
ahol ma a görög katolikusok temploma áll. Valamelyes hagyomány erre
vonatkozólag visszavezethető a VI. századig. A most végzett ásatások
alapján az az új vélemény alakult ki, hogy a názáretiek Jézust arról a
szíkláról akarták letaszítani, amely a zsinagógától nem messzire délre
ugrott ki. Ez a szikla akkor legalább 10 rnéternylre emelkedett a mélység
fölé, de azóta a romok betemették azt a mélyedést. Dzsebel el-Qafsze
hegye; amely még számba jöhetne, mintegy két kilométernyire délre van
Názárettől. Mária kútjához (Ain Sitti Mariam) minden bizonnyal kijárt
Szűz Mária a kis Jézussal, mert egyedüli forrása a helységnek. A II. szá
zadban írt "Szent Jakab protoevangéliuma" szerint (XI. 1) az. angyal
először ennél a forrásnál üdvözölte volna a Szent Szűzet. E hagyomány
nyomán épült a forrás közelében Gábor főangyal temploma, amely az
ortodox görögöké. Ebben gyűjtik össze a forrás vizét, és innen vezetik
Mária kútjához. Az már csak jámbor legenda, hogy J,ézus a ,,Krisztus
asztala" nevű szíklán étkezett volna tanítványaival. Úgyszintén az is,
hogy a Szűzanya a "Remegés hegyéről" nézte volna, letaszítják-e Jézust
a szikláról. Mindez azonban abból az áhítatból virágzik ki, amellyel egész
Názáret körülveszi Jézust, Szűz Máriát és Szent Józsefet ... Aki ott járt,
tudja, milyen jó ebben az evangéliumi légkörben megpihenni!

•
A keresztények újraegyesülése csakis az igazságban jöhet létre. A h~zzá

vezető utat azonban a szeretet kövezi ki és lépésről-lépésre teszi meg. A hit
és a ezeretet természetesen nem jelent két vagylagosságot. Sót inkább azt
mondhatn6k, hogya hitben való újraegyesülés - amennyire az emberi köz
reműködés itt szóba jön - nem a teológusok, hanem a suntek mf.ve lesz,
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