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AZ IGE SZOLGALATABAN

.Az Egyház nundenkor ugy tisztel te a Szent lr ást , mint magát az Úr
test ér . his zen lőleg a szent ltturui ában szüntelenül veszi és nyúJtJa a
hiv eknek az élet kenyerét mind lsten igéjén ek . mind Kr isztus testének
asztal áról .'

•Kn sztus papj ainak és a többieknek . akik mint szerpapok vagy hl to k
tató k jogszerüen látják el az ige szol gála tát . szakadatlan buzgó olv asással
és gondos tanul mányozással kell csüggeniök a szent iratokon. nehogy
valam elyi kük .lsten igéjének lélekte len h i rde tőj e legyen kü lsőleg . mive l
nem hall gatój a be l ső l e g ' . '-

(Az Isten i Kinyi latkozta tás ró l , 21 és 251

A pap az egyházban az ige szolgálatára hivatott : egyik legfőbb feladata .
hogy hirdesse a krisztusi üdvösség evangél iumát, s ezzel magát a krisztusi
üdvösséget közvetítse . Mivel pedig a kr isztus i evangéllurnot annak ősz övet

ségi el6készltésével és az apostoll egyházban történt első megvalósulásával
együtt a bibliában őrizte meg s közvetiti nekünk az egyház, egészen terrn é
szetes. hogya II. Vatikán i Zsinat az isteni kiny ilatkoztatásról szóló hittani
rendelkezésében - éppen úgy. mint a papi szolgálatról és életről szölö dek
réturnában (13, p.l - a papoknak különö sképpen lelkükre köt i a biblia el
mélkedő olvasásá t és tanu lmányozásá t. A megoko lás nyilvánvaló: Hogyan hir 
dethetné lsten igéjét belső meggyőződéssel az, aki személylleg nem fogla l
kozik ezzel az Igével, s nem hallgatja azt belső f igye lemme l?

Az isteni ige hivő tanulmányozásának és hirde tésének papi feladatét a
maga telles távlatában azonban csak akkor tudjuk fölm érnl, ha világosan szá·
mot adunk magunknak arró l, hogy mit jelent az egyházban az Ige hirdetése.
Szögezzük le mindjárt : az igehi rdetés az egyház egyik legelemibb életműkö

dése. Amint a vérkeringés táplálja a testet. úgy táplálja az igehi rdetés Krlsz ·
tus titokzatos Testét. De miért van az Isten i Igének ekkora fontossága az
egyházban? Egyszerűen azért , mert az egyház teljes mivoltában, eredetében,
fönnállásában és betelj esülésében lsten Igéjét61 függ . MI más ugyanis az
e k k I e s I a , nevének bib li ai ért elmében , ha nem lsten Odvöaségre kiválasz·
tott és összegyűjtött népe, Nos. ezt a népet lsten Igéje , - a próféták, majd
pedig Krisztus és az apostolok ajkán fölha ngzott Isteni Ige választja kl és
gYűjti össze. Ez a bibliában lefrt és az egyházban hirdetett Isteni Ige nyllvá-
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nit ja ki ugyanis a vi lágban ls ten üdvözitó em be rsze re te t ét. s hívja meg az
emb ert az ör ök üdv össégre . Ennek az is teni igének hite . hivő el fogadása te sz
megigazulttá , Krisztus meg vál tó kegyelmének részesévé. Az egyház pedig
voltaképpen ezekn ek d h iv ő és meg igazult - - vagy legalább megigazulásrn
hívott ._- emb er ek közöss éqe . Tehát valóban lste n igéje te remt i meg az egy ·
házat. De lsten igéje élteti és vezet i a betelj esül ésre IS az eqyh ázat . nemcsak
mint a bibl iában megörzött és olvasott ige, hanem mint az igeh irdetésben i tt
és most meg szólaló , kegyelm i ere jü is teni szó A pap eppen arra hivatolt :t I

egyházban. hogy ezt az igét . az élet kenyerét nyújtsa a hi veknek

De nemc sak az ige , hanem - amint a zsinat i dekr étum is mondja .- az
eukarisz tia is az élet kenyere. Az egyház az ige és a szakramentum üdvöz i ló
kenyerét együtt nyú jtja hiv einek . Az eukar isztia nyilvánvalóan valamennyi
szentséget összefogla lja. m ivel a hagyományos teo lóg iai tantt ás szeru it ;1

löbbi rnlnd err e az eukariszt iku s Krisztus-k öz öss éqre vall rendelve . Am it lJt'u' q
lsten igéj e ember i szóban közöl - a meg vált ás kegyelmé t s az üdvüsséqet
- azt az eukarisztia II ken yér és a bor szentségi Jelében adja. Végerf'u
ményben ige és szen tség, rnlndk et t ó egye t ad: Kr isztust

Kr isztus . az ember ré lett isteni Ige az lst en kenyere . O maga mondja .
•Atyám adja az igaz i menn ye i kenyeret : az az lsten keny ere. amely leszállt
a mennyből és életet ad a vil ágnak : (Jn 6, 32·331 . Azzal. hogy szer et et ében
irántunk egyszü lött Fiát adta nekünk és értünk . Ist en maga szeqte meg e I t
a kenyeret az emb eri ség asztalán , Jézus pedi g tan ít ásában és megváltó szen
vedésében. de föleg az utolsó vacsorán maga adta önmagát. mint az élet
kenyerét . hiveinek . Ak ár szóban teh át . akár szentségben . mindig maga Krisz
tus az üdvösség keny ere. mert tu lajdon is ten -ember i személyében és rneq 
váltó áldozatában teremti meg lsten és ember életközösségét , vagyis a te 
remtmény bevonását az isten i élet és szeretet közösségébe . ami voltaképpen
Inaga az üdvö sség.

Az ige egy házi szn lq álut ában a pap pontosan arra hivatott . hog y ezt a
kr isztusi üdvösséget közöl je az emberekke l. De hogyan? Kétségk ívül úgy ,
ahogy ü dv ö z t rő igéjével maga az lst en közölte és közl i ma is ezt az üdvös
séget. Elsősorban tehát , a zsi nat i tan ít ást követve . kifejtjük, rni módon kö
zölte lsten üdvözit ó igéjét az emberr el , ebbol azutá n lev on juk a következ 
tetést , hogyan ke ll nekünk ezt az üdvöz ito igét hi rdetnü nk m a llZ egyházban

I. HOGYAN KOZOLTE IG~JH AZ ISTEN ?

lsten igé jének közlését lJZ egyházi hagyomány , a szentirást köve tve ,
isteni kinyilatkoztatásnak neve zi . A II. Vat ikáni Zsinatnak hittani szempontbó l
leg jelentösebb taní tása kétségkivül err öl a kiny ilatkoztatásról szól, s azért ez
a leg jelentösebb. mert ebbe n van megalapozva a zsin at sajátos üdvtörténeti
szemlélete. A következökben föleg a kin yi lat koztatásról szóló , jelentóségéhez
rn érten aránylag röv id kon stitució alapjá n fejtjük ki . hogyan közölte Igéjét az
lsten a kinyilatkoztatásban
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1. Igéjével lsten önmagát kázi i.

Teoló giai tanulmányaink akarva -akaratlan arra szektaitek. hogy lsten kinyi
latkoztatásában els osorban valam if ajt a vallás i és erkölcsi tani tá st lássunk. Az
elemi hito ktatás tól a gimnáziumi dogmatikáig . erkö lcstanig és apologetikáig
. tanultuk" a hittant . Szemin árturnba kerülve az . iskolas" bölcselet és teol ö
gla segi tségevel mel yi tettük el hittani ismeret einket. hogy szószékról. iskolá 
ban. vagy személyes beszélgetésekben mi is . tanít ani " tudjunk másokat a
vall as .igazságaira"' Istent önkéntelenul is nemcsa k rrunt Urun kat . hanem
mint valami tanítómestert képze lj ük el . aki mennyei katedra-tr ónus ár ól az
ószöve tségben prófé tái szaváv al, az újsz övetségben f őként emberré lett Igé·
jével oktat ja az emberek fia it az r stení é l ő és erkölcsös élet igazságaira és
parancsaira . Az egyha z egy ik leqíobb fe ladatát a világban éppen abban látjuk.
hogy tévedhetetlenül közvetiti és egyre jobban kife jti az apos to lok által ránk
hagyott ki nyi latkoztatott isteni tan ít ást .

Nos. a kinvi latkoztatasnak eff aj ta . rskolas" szemle lete kétségtelenul
helyes. hiszen az oseqvh áz hagyományán. sót rnaqán a szentíráson alapul :
ls ten váloban . taru t " minket kiny i latk oztata sa által. Kérd és azonban. hogya
val l ási és erkölcsi igazságok taní tása valóban eredeti szándéka és végső

c él ja-e az lsten' ki nyilat koztatásnak . vagy pedig annak csak követezménye.
rrunteqv gyakorlati közlés t módja . Bizzuk il kérdés eldöntését a zsinatra. A
kinvilatknz tatásr ól sz óló rende lkezé s fi pontjában ezt olv assuk :

.Al Istent k.nyd dl kozt?tasban lsten oll l11agiit es akararanak az emberek
üdvö sseuern vnnatkozo ór ök döntese u ab rt" kmvrlvarutnm és köznlOl .rn éq
['f' <l ill " vénet I. hony rns: ! nd lO" az e mben nrt,-' '' '' ' I"lfonókp-ncsségé t tel lcsen
mp.ghala<lri 151en, iavakb ól'. "'

Ebben. az I Vat ikáni Zstna trit rd ézó , alapvet óen fontos szövegben két Io
qalrnat ke ll pontosan menk ülönb öztetn ünk: az egyi k a kinyilatkoztatás mivoltát
l ejezi ki . ami nem más. rrunt lsten ö n k ö z I é s e és ü d v ö z í t ó a k a r a ·
t li n a k k i n y i I v li n i t á s a : a más ik ennek az isteni önközlésnek sajátos
cé lját . magát a kinyi lat koztató isten i szándékot határozza meg. ami a z e m 
b e r ü ri v ö z í t é s e A kett ő belsóleg és elválaszthat at lanul összetartozik .
mivel az ember éppen azaltal üdvözül, hogy lsten önmagát közli vele . Isten
ugyanis maga az éle t : a lét . az igazság és a szeretet teljessége és eredeti
forr ása: az ernber üdvös s éqe pedig reszesedés ebből az ist eni forrásból : az
isteni l étbot. Igazságból és szeretetból. A zsinati taní tás veleje tehát az.
hogy az ember üdvössége Ist ennel való közöss égében válik való ra , az isten
közösség feltéte le pedig az. hoqy rnaqa az lsten nyilván itsa ki önmagát az
nrnbernek.

A zstrian rcn<lclkclf" ; 2 nonu» Il11YitllCl l '!l y " Iil Ic : . Joságaban és b ő l caes 

seqeben al lsten "'llY hararnzon . hogy krnvrlatkoztatta onmaq át. és tudtunk ra
" dia akar atának szent titkát (vö. EI 1.9) . mel ynek folytán Jézus Krisztus. a
meatestesült Ill e által . a Szent lél ekben az At yához járulhatnak az embe rek . és
az isteni term észetben részesülhetnek [v ö. Ef 2. 18: 1 Pét 1,4)"
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Mindebböl nyrlv ánvalő. hogy - a zsinat szer int - kinyilatkoztatasaban
az lsten nem szem ély é tő l független . vall ási és erkölcsi igazságokat éli pa
rancsokat tanít . hanem teremtménye iránt való személyes szeretetb61 önma
gát közli vele, és üdvözít é akaratát nyilvánítja ki neki. Ezzel az önközl éséve l
ls ten a tula jdon életében való részesedést és közöss écet ajánlja föl az ern
bernek. ami maga az üdvösség.

2. Isten emben morioo közli magato

Am. a k l !': y il éJ t k " l ! J [ás 'l a ~ ez 3 legveleje. hogy ISI';:;l onmagát kozli az
ember üdvözíté sére nnmag 'Íb;,n még semmit sem mond arról. hogy hogyan
közli magát r ' 9" az ember re . Nyilv ánvaló. hogy ez 3 közlés nem történhet
:1'áskén rT .nt te 'rnés~e tün kne k meg fe leló l~ ~ , emberi módon. különben az
v,, '-!j em vo lna k épe s fölfogni azt . Valóban így is történt . Isten az emberi
élet val6ságába n: eseményeiben, tetteiben , szavaiban nyil atkozott meg . Az
Isteni kinyil atkoztatás egyuttal sajátosan emberi ls .

Kérdés azonban. mi a kritériuma ennek az emberi formákban megjelenö
isteni kinyilatkoztatásnak? Miképpen ismerhet6 fel az emberi események
mozgalm as és tarka szöttesében az önmagát kinyilatkoztató isteni szándék?
S ha fe lismerhető . hogyan fejthető meg. hogy voltaképpen mit akar mondani
az emberi világ ban megnyi lvánuló lsten?

Kétségtelen. hogy az isteni megnyilvánulás több nyire rendkivül i. csodásnak
számító eseményekben történ ik. De ugyanakkor igaz az is . hogy ezek az ese
mények , természeti jelenségek vagy történeti tény ek, bármennyire is rend
klvüllek, végeredményben az ember világában folynak le. s ezért semm i sem
teszi szükségessé azt. hogy önmagukban egyértelmüen isteni megnyilvánu·
lásoknak tek intsük 6ket. Am i Itt d öntő , az pontosan az eseményt értelmező

Isteni Iga, vagyis az lsten álta l sugalmazott próféta i. kr isztus i, vagy apostoll
szó. Ez a szó az, amely az emberi eseményben rámutat az isteni rneqnyil
vánul ásra , és azt ls kijelenti. hogy e megnyi lvánulással mit akart közöln i velünk
az lsten. Klassz ikus példa erre a zsidó nép kivezetése Egyiptomból. amely,
prófétai értelmezésben lsten kiválasztó . megszabadító és üdvöz ítő szeretet é
nek kifejezése. Tény az. hogy tettek és szavak. események és azok prófétai
értelmezése elválaszthatat lanok egymástól az Isteni kinyil atkoztatásban. A
zsinati rendelkezés ezt így fe jezi ki :

. A kiny il at koztatás esem ényekben és hozz átuk ben ső l eg kapcsolódó szavak
ban bontakoz ik ki. Istennek az udvoss éa történet ében rn úvel t cselekedetei
kinyil vánít ják li s megerős ltik a tanítást lis a szavakkal kife jezett valóságokat.
A szavak viszont a tett eket hirdetik . és a bennük rej lő t i tkot v i lágítják meg."
12. pont)

Szavak és tettek tehát kölc sönösen kiegészít ik egymást az isteni kinyilat
koztatásban : az emberi szóban közölt Isteni ige lsten tetteit hirdeti és rnaqya
rázza, az emberi eseményekben megnyil vánuló Isteni tettek viszont a valóság
jellegét és súlyát adják lsten Igéjének. Igy tehát mindkettő: emberi szó és
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tett eszkoze lesz az isteni közlésnek . s a kettő egymást kölc sönösen kleg ~

sz ítö benső kapcsolatban határozza meg az isteni kiny ilat koztatás emberi
jellegét.

3. lsten önközlése történeti jellegű

Az Isteni kinyilatkoztatásnak azonban nem volna Igazán ember i jellege.
ha nem az emberi történet folyamatában jelennék meg. Az emberi események.
tettek és szavak. amelyek által lsten közli önmagát . nyilván nem elsz igetel.
ten. összefüggés nélkü l. szinte csak a l ka l omsze rűen tört énnek " ' ~ \1 vagy
hangzanak el. hanem folymatosan s egymással ezerves ÖS8 7 Jfüggésben.
lsten evilági megny ilatkozása tervszerü : pontosan felismerhető '<ezdete és
meghatározott végső célja van. s ezért kiindulópontjától betel lese ,; sélg bel
sőleg összefüggő és fokozatosan kibontakozó egységet. sze ·. '.IS tó " énetl
folyamatot alkot. Ez a folyamatosan kibontakozó belső egysé tő rténés

folyamatának egy-egy szakaszában nyilván nem ismerhető fel vllágo:'lan. da
amikor egy-egy je l en tősebb szakasz befejeződött. a kinyilatkoztatás tovább i
Iellöd ése során az előző szakasz jelentése és folyta tólagossága érthetővé

válik. Erre a legjobb példa az ószövetség a maga te ljes egészében. amely 
Szent Agoston szavai szerint - már magában rejti ugyan az újszövetséget••
de belső egysége és teljes értelme csak az üjszövetségben válik nyilvánvaló
vá. Istennek ezt az emberi történetben folyamatosan megny ilvánuló célirányos
kinyllatkozását az üdvösség történetének nevezzük .

Az üdvösség története voltaképpen már az ember teremtésével kezdődik.

Amint a Rómaiakhoz írt levélre hivatkozva a zsinati rendelkezés ls hang
súlyozza. Isten a világ teremtésével és fönntartásáva l szüntelenül .tanúságot
tesz az emberek előtt önmagáról' (3. pont) . mivel .am l benne láthatatlan :
örök ereje és isteni mivolta. a világ teremtése óta művei alapján értelemmel
fölismerhetők'. (Róm 1.20 : vö. 6. pont) Ez a teremtett világban t örténö
isteni megnyilatkozás nemcsak valami keveseknek való. elvont bölcseletI
istenismeret tárgyi alapja . hanem lsten konkrét fölismerésének forrása. ami·
ből - még ha pr imitiv formában ls - az emberiség történetének hajnalától
kezdve mindmá ig minden vallás i igény. istenkeresés és üdvősségvágy szár
mazlk. S a biblia kulturkörén kívül kialakult nagy vallások tanúsága szerint
az ember ezen isteni megnyilatkozás alapján - még ha szellemi fejletlen'
ségéhez mérten tudatlanságának és erkölcsi gyöngeségének számtalan téve
désével és torzltásával össze ls keverte - mégis csak eljutott lsten transz
cendens üdvözlt ö létének bizonyosfokú fölismerésére .

Ilyen értelemben mondja a nem-keresztény vallásokról szóló zsinati nyilat
kozat 2. pontj ában : .Az ókortól fogva mindmáig valamiképpen megérezték
a népek azt a rejtélyes erőt. amely ott van a természet folyamataiban és az
emberi élet eseményeiben. Néha még a legfelsőbbrendú Isteni Lényt. vagy
akár Atyánkat ls felIsmerték. Ez a megérzés. illetve föllamerés bensőséges

vallási érzéssel tölti el életüket . . . A katolikus egyház semmit el nem vet
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abból. ami e vallásokban igaz és szent . Oszin te ti szte lettel nezi . . . paran 
csaikat és tanaikat. Ezek sokban külö nböznek ugyan min dattól, ami t ő igaznak
tart és tanit, mégis nem egyszer megcsillan bennük egy sugara annak az
Igazságnak. amely minden embert meqvl láqostt ."

Az egyházi tanítás azonban megkülönbözteti az üdvösségnek ezen ál talá nos
értelemben vett, és a vallások történetével azonositható történetétől az
üdvösség sajátos értelemben vett t örténet ét. amely Abrahám Isteni meg
h/vásával kezdődik s Krisztusban és az egyházban teljesül be. Abrahámot az
Isteni gondviselés arra választotta kl. hogy egy nép ősatyja legyen, mel y tu
lajdon vallási történetével előkészftl azt az egyetemes vallást. amelyben a
föld minden népe megtalálhatja az üdvösség útját. Abrahám hitt ls ten üdvözitó
Igéretének, . s ez megigazulására szolqált" . (1 Móz 15,6) A választo tt nép
ennek az Isteni Igéretnek és ábrahámi hitnek jegyében szüle tik . Erre az ábra
hámi hitre, az élő és Igaz lsten ismeretére, a gondviselő Atya és a végső

igazs~got szolgáltat'O Biró megvallására, s vele az egyetemes üdvöss ég és 11

Messiás hivő várására azután Mózes és a próféták tanftják ezt a népet . (vö .
IK, 3) Mint a föld minden más népe. a hit és erkölcs dolgaiban ez a nép is
.kernénynyakú" : története folyamán szüntelen hamis istenek után fut és
elleneszegOl teremtő Ura és Istene parancsalnak . Izrael egés z tö rt énete
drámai előképe az üdvözítő szándékú irgalmas lsten és az okt alan. önrnaqa
kényét-kedv~ tevő engedetlen ember, az üdvösségre hivó kegyel em és a
búnre hajló szabadság küzdelmének . Ez a küzdelem , mint az embe ris ég lelki .
ismeret l drámája, az egész történelmen végigvonul. De pontosan ennek az
Izrael egész történetét jellemző küzdelemnek folyamán, az ószövetség tör
téneti eseményeiben és prófétai értelmezésében bontakozik ki teljes mivoltá
ban az üdvösséget hirdető és az üdvösségre hi vó isteni kinyilat kozta tás .

4. Az üdvöMég története Krisztusban teljesü lt be.

A választott nép történetében kibontakozó isteni kinyilatkoztatás végső

értelme csak a MessIás személyében lesz nyilvánvaló, akiben az üdvöss ég
története beteljesedik. Az ószövetségben lsten •többfé leképpe n s különbözö
módon szólt a próféták által" , (Zsid 1. 1) - a fentiek szerint a bib lia i kinyllat
koztat~s köré n kívül kialakult nagy vallásokat is az Ill ető kultúrkör . öszövet
ségelként " foghatjuk föl. amennyiben az egyetemes kr isztus i vallás gond .
vlllelésszeru előkészltésel, - Jézus Krisztus ban maga a kinyilatkoztató Isteni
szö, lsten örök Igéje lett emberré. hogy tulajdo n Istenemberi személyében
nyilatkoztassa kl az Atyát és az ő szándéka szerint v igye végbe az üdvösség
szerző Isteni müvet,

.Jézus Krtsrtus . a megtestesült Ige .ernberekhez emberként küldve", .az
lsten Igéit beszéli' (Jn 3,34) , es az Atyától ráb ízot t üdvösségszerző müvct
viszi végbe (vö. Jn 5,36; 17,41. Aki öt látja. látja az Atyát is (vö. Jn 14,9) .
Tehét ó fejezi be és teszi tökéletessé a kinyilatkoztatást már a puszta [elen
I~el. önmal1ll klnyllvánltásával. szavaival és tette ivel. a csodajelekkel . fóleg
azonban hahUával éli halálból valő dicsőséges feltámadásával. végül pedig az
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'\ldl~ iI !I L"l ke llck p.lk ll ldc sc vcl Is l fO ll l l illlu ~ ~ o l c t p.I I r. 1 r"f'Slto IlW!I . hnllY velunk
van az 151<: 11 és ez által rnenszabadit nunke t a b ún, Ill r !; " halai s öt éts én ébó t.
<ls örö k éle t re t ámas zt fől ' (' K. 41

A zsinat itt világosan tanit ja. hogy Kr isztus. az igé rt Messiás. elj övetelével
nemcsak Időrendben fej ezi be az ószövetségi kinytlatkor tat ést. hanem bels ő

mivoltában is betel jesedése lsten üdvözí tő megnyila tkozásának. mivel . benne
lakik testileg az is tenség egész telj ess éqe" (Kol 2. 9) . és engedelmes élet é
vel . keresztáldozatával és megd i csőülésével valóban ó lett .lstent öl bölcses
séqünkk é, megigazulásunkká. megszentelódésünkké és meqv ált ás unkká" (1
Kor 1.30) . Krisztusb an telj esedett be lsten kiny ilatkoztatása és az ember
údvössége.

Mindebból kerr ós köve tkezte tést vonunk le . Egyrészt azt. hogy Kr isztussal
lényegében befe jezódö tt az üdvösség története . mivel te ljesebb isteni meg
nyilvánulás és önközlés . min t az. amit emberré lett Igéje által rnűve l t lsten.
ezen a vil ágon nem lehetséges. Krisztuss al tehát az üdvösség tö rténetében
elérkeztek a . v énsö i d ő k" (t e m p o r a e s c h a t a) és . küszöbön áll" lsten
országának betel jesedése. De másré szt ez kor ántsem jelenti azt. hogy kr isz
tusi üdvösség rendjében nincs többé értelme az i dőnek . sőt éppen mive l az
ő személyében vál t valóra a teljes istenközösség. vele kezdődik az üdvösség
egyet emes megval ósul ásának kors zaka. Krisztus személyébő l és tan itésából
most már valóban meg ism erhet jük mindnyájunk teremtő At yját . az élő és
igaz Ist ent. az Ő Lel k é b ől újjás zülethetünk lsten gyer mekeivé. az Ő áldozatul
adott test ének és vérének közösségében. az eukarisztiában. részese i lehetünk
az új . végleges és örök szövetségnek és emberi létü nk is bete lje sülhet
Istenben.

Az üdvös ség törté nete tehát Krl sztus ban teljesül be. mivel Ó az isteni
kinyilatkoztatás tel jes sége ' az ő ist enemberi személyében és üdvösségszerző

rnúvében maradéktalanul közl i magát az üdvöz ítő lste n; de ugyanakkor á az
isteni üdvösség for rasa is: . mindnyájan az ó te l jességébő l rner ltünk" (Jn
1.16 ).

S. Hogyan közli magát lsten KrisztullbBn?

Mivel Krisztus az ist eni kiny ilatkoztatás te ljessége és üdvösségünk forrá 
sa. most már csak az a kérdés . hogyan közli magát lste n Kri sztusban. és a
krisztusi közvetItés lm e d i a t i ol által miképpen válik valóra a világban
az isteni üdvösség. Itt csak három legsajátosabb vonás át emel jük ki a kiny i
latkoztatás és az üdvösség kr isztusi követit és ének.

aj A kr isztusi közvetItés e s z k a t o log i a i je ll egű . Mit jelent ez? Fön
tebb már mondottuk. hogy Kr isztussal befejezádött az üdvösség története .
mivel teljesebb isteni megny ilvánulás és önközlés. mint az. amit emberré
lett Igéje által rnüvelt lsten. ezen a világon nem lehetséges. Ez azonban
nemcsak Krisztus személyére és üdvösségszerző rnüv ére. hanem az üdvös 
ség egész kr isztusi közvetltésére ls vonatkoz ik . Krisztussal. s főleg az ő

9



Szentlelkének pünkösdi kiáraszt ásával lsten országa el jött. s - ha szellemi·
leg láthatatlanul is - jelen van az ember vil ágában. Ez az Ist enország a
bibliában nyilván nem lsten mindent átfogó uralmát je lenti. nem lsten min
denható erejét. amellyel megteremt és szüntelenül fönntart minden létezőt.

hanem egészen sajátos értelemben azt az isteni uralmat. amely a Teremtő

és teremtménye közt személyi kapcsolatot. üdvözltő lsten közösséget hoz
létre. Kérdésünkkel összefüggésben ez annyit jelent. hogy lst en Krisztusban
végérvén yesen kinyilatkoztatja önmagát és végrehaj tj a üdvözítő szándékát .
S ha az ember önként és szabadon elfogadja az isteni üdvösséget. az ember
szerető ls ten üdvözítő uralma megkezdődik az életében. Azzal. hogy lsten
országa Krisztu sban eljött közérik. ez az üdvözttö Isteni uralom nem Igéret
többé. hanem valóság: az ember világában jelenlévő és rnű kö dö kegyelm i
erő . Bárhol fölhangzik a krisztusi üdvösség örömhíre. az ember akarva-akarat
lanul is választás elé kerül. s azzal. hogy elfogadJa vagy vts szautasí t ja az
evangéllumot. nemcsak majd az eljövendő itéleten. hanem már Itt és most
részesül. vagy nem részesül az üdvösségben .

Ebben az eszkatológiai értelemben tehát Krisztus óta az üdvösség történe
tének nincsen folytatása : az újszövetség nem újabb és további szakasza az
üdvösség történetének. hanem maga a valóravált és jelenlévő üdvösség:
lsten ítéletének vagy üdvözítő kegyelmének végsó időszaka . Az emberiség
Krisztus óta Istennel való kapcsolatának ebben az eszkatológiai valósá gában
él.

b) Két ségtelen azonban. hogya kinyila tkoztatás krisz tusi közvetí tésének
eszkatológiai jellege mellett e g y h á z i jellege is van. ami annyit je lent.
hogy ez a krisz tusi közvetítés térben és időben . emberi közösségben és
annak történeti életfolyamatában . tehát .eqyházban " valósul meg.

Ennek bib li ai megértésére elég. ha meggondoljuk. hogy lsten kinyilatkoz
tatása . maga az isteni ige éppen közlésének emberi módja miatt. az újszövet
ségben éppúgy . mint az öszövetséqben. egyházat hoz létre. Isten Mózes és
a próféták által ugyanis egy kiválasztott néphez fordul. s ezzel a néppel
közli tanttá sát és parancsait. ezzel a néppel köt szövets éget és hűsége [uta l
mául ennek a népnek Igéri meg az üdvösséget . Hasonlóképpen történt ez
Krisztus által ls . Krisztus ls a néphez for dul s meghi rdeti az Igéret betelje
sülését: lsten országának evangéliumát . A nép vezető i azonban visszautasi t·
ják és megtagadják Mes siásukat. Krisztus ekkor t izenkét új pát ri árkát. az
apostolokat választ ja ki, és köréjük gyűjti lsten ú j választott népét . az ó
egyházát . Ezzel az új néppel közli az evangélium üdvözlt ö örömhíré t. s rneq
váltó vér6vel ezt a népet egyesit! új. végleges és örök szövetségben Istennel.
Erre a népre árasztja kl Szentieikét. hogya Lélek - minte gy Krisztus szel
leml helyetteseként - épségben megórizze az egyházban. az apostolok és
utódaik ajkán az evangéliumi Igét és - a világ végéig - általuk hirdesse a
megváltás örömhírét . MIndebból nyilvánvaló. hogy Krisztu s evangéliuma éli
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ű dvoss é q s ze rzó múve egyházat ter emt es az egyhazban el tovább: lényegeben
tehát egyházi jellegü .

Nus. az eszkatológiai és egyházi jelleg . mindkettő sajátosan meghatározza
a kinyilatkoztatás krisztusi közvetitését . Úgy túnlk azonban. mintha a kettő

kölcsönösen kizárná egymást: az eszkatológiai jell eg ugyanis az Isten i meq
nyilatkozás időbeli és tartalmi betlejesedését . Isten országának eljöttét [e
lenti (ami minden történeti folyamat befejezése) : az egyházi jelleg viszont
arról tanúskodik . hogya beteljesedett üdvösség egy növekvő és terjedő em
ber i közösség történeti életében . fokozatosan vál ik az emberiség közkincsévé .
Mármost ez a kérdés : valóban kizár ja-e egymást a krisztusi közvetítés esz
katológiai és egyházi jellege. s ha nem . akkor hogyan v iszonyul egymáshoz
a kettő . más szóval : milyen kapcsolat áll fönn lsten ország a és az egyház
között?

c) Itt jutunk el a krisztusi közvet íté s s z a k r a m e n t á I i s jellegéhez .
De menjünk lépésről lépésre . Elsősorban szögezzük le. hogy az üdvösség
jelen rendjében az eszkatológia i és az egyházi jelleg nem zárják ki egymást.
Ennek nyilvánvaló oka az. hogya Messiás ugyan betel jesítette az üdvözttö
isteni kinyilatkoztatást. de lsten országát nem hozta el közénk annak küls ö.
hatalmi megnyIlvánulásaival. fóleg nem a világítélet történeti folyamatot le
záró. eszkatológiai tettével. Ez annyit [elent . hogy az isten i üdvösség Kr isztus
által végérvényesen és teljesen megvalósult és jelen van ugyan a világban .
de ez a jele nlét nem nyilvánvaló. hanem rejtett . láthatatlan. szellemi: p r a e 
s e n s i n m y s t e r i o. Isten országának kegyelmi erői láthatatlanul rnúköd
nek abban a történet i folyamatban éló . látható emberi közösségben . az egy·
házban. amelyet éppen a kinyilatkoztatás krisztusi közvetitése teremtett meg .

Fölmerül tehát a kérdés . milyen viszonyban van lsten országának eszkato 
lógiai-lelki valósága azzal az emberi lét történet i fol yamában élő egyházzal.
amely ben valamiképpen megny ilvánul? Kétségtelen . hogy lsten országa nem
azonos az egyházzal. hiszen nap mint nap könyörgünk : . Jöjjön el a te orsz á
qodl " . De a krisztusi kinyilatkoztatás eszkatológiai jellegéból az sem két
séges . hogy lsten országának kegyelm i erői jelen vannak és múködnek az
egyházban: az egyház igeh irdetésével és szentsége ive l szüntelenül közvetIti
az üdvösség 'ezen kegyelm i erölt, Nos. pontosan ez a közvetítő szerep hatá
rozza meg lsten országának és az egyháznak viszonyát : az egyház - amint
az egyházról szóló hittani rendelkezés mondja - lsten országának szakra
mentuma, szentsége ebben a világban . (1. p.l A szentség - hagyományos
meghatározása szerint - jele és eszköze lsten kegyelmének . Ez áll az Egyház
szakramentálls mivoltára ls : jele a vi lágban lsten Krisztusban történt üdvö
z í tő megnyilatkozásának, de ugyanakkor eszköze . hatékony közvetítője is a
krisz tusi üdvösség kegyelmének.

A krisztusi közvetítés eszkatológiai és egyházi jellege közti látszólagos
ellen téte t ez a szents égí jelleg oldja föl. Egyrészt ugyanis Igaz az. hogy az
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Isteni udvosség Krrsztusban vegervenye sen betelj esedett és teljes hatóere
jévei idot lenül Jelen van a vil áqon, másrészt azonban igaz az is. hogy ez a
beteljesedett üdvösség végső hat asaiban még nem nyilvánul meg . hanem
csak látha tat lan kegyelmi erői érvényesü lnek az egyház életének tö rténeti
fo lyamatában. De pontosan ez az. ami a legje l lemz óbb a beteljesedett üdvös
ség krisztusi közvet ít ésére: nem közvet len rneqvalósul ásában. hanem szent
segi jelben elrej tve és e jel közvet ítésével - i n m y s t e r i o - részesülünk
az üdvösségben. A kri sztusi közve t ités szentség i jelleget külön ben maga a
megtestesülés és megvá lt ás misztériuma határozza meg . hiszen Krisztus is
omberségével nyilatkoztatta ki Istent. s halál áva l és föltámadásával szerezte
meg üdvösségünket. I:rthető tehát. hogy az üdvösség közvet it ése a világban
szintén ember i módon . emberi eszközök által történ ik . s ezen módnak és
eszközöknek fog lalata az üdvösség és istenközösség ev i l áqi szakrament uma:
az egyhá z. Az egy házban élve val óban részesü lünk az istengyermekség. az
isteni életk özösség kegye lmében. de ez az élet ..el van rejtve Krisztussal
az Istenben" . s csak amikor Krisztus új ra eljön is te ni dicsőségében. akkor
fog megny il vánulni teljes mi voltában (vö. Kol 3.3-41 .

Márm ost. a mondottakat össz efoglalva. kérdésünkre. hogy an közölte igé 
jét az lsten. ügy vá laszolhatunk. hogy igé jében voltaképpen önmagát közölte
lsten avégett . hogy az embe rt üdvözi tse. de ezt az üdvösség történetének
folyamán emb er i módon tette ; az üdvösség története Kr isztusban teljesede tt
be . mert ő az lsten tel jes és végérvényes megnyilatkozása a vi lágban. de ő

a forrása is az ebbő l a megnyi latkozásból e redő üdvö sségnek és isteni éle t
közösségnek ; az egyházban lesz az ember részese ennek a krisztusi közveti 
t ésnek . - ha nem is k ül s ö hatás aiban és végső megn yilvánulásában. de
mindenképpen lát hatatl an keg yelmi va lóságá ban. amel y az isteni üdvösség
szentsége. jele és hatékony közvetitő j e a vil ágban.

II. HOGYAN KELL ISTEN IGEJH HIRDETNUNK AZ EGYHÁZBAN?

Az isteni kinyilatkoztatásról szóló zsinati tamt ás fönti kifejtésének veg
eredménye az. hogy lsten üdvözítő igéjét ma az egyh áz közvetlti él világban.
Ennek az egyházi közve títésnek legsajátosabb módja ny ilvánvalóan az ige
hirdetés. bib lia i szöval, a k e r y g ma . Kérdésünk most éppen az. milyennek
kell lennie enn ek az egy házi igehirdetésnek. hogy valóban kerygma leg yen .
tehát hogy valóban lsten üdvözítő igéjét hirdesse és üdvösségre tápláló
kenyerét nyú jtsa az embereknek.

Válaszunk lényegében az. hogy az egyházi igehi rdeté s akkor tölti be ren 
deltetését. ha mind tartalmában . mind ped ig módj ában megfe lel annak. amit
hirdet : lsten igéjének. Most tehát az a fel adatunk . hogya fentiek alapján ösz
szeg yüjtsük azokat II l ényeqes köv et elem ények et. amelyeket lsten igé je az
egyház i igehi rdetés elé áll it.

1. Mivel igéjével Jsten önmagá t közli avégett . hogy az emb er t üdvözí ts e.
az egyhá zi ige hi rdetésnek is az a rendeltetése. hogy ezt az isteni üdvösséget.
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vagyis magát az élő és igaz Istent közölje az emberre l. s ezzel személyes
lelki kapcsolatot. valódi életközösséget teremtsen lsten és ember között . Ez
gyakorlatban azt jelenti . hogy az igehirdetésnek elsősorban nem vallási tan í
tásnak . vagy az erkölcsi életre és jócselekedetekre indító buzdításnak kell
lennie, hanem a kinyilatkoztatott isteni üdv össéget kell meghirdetnie. amely
itt és most megvalósul az ige hívő hallgatójának a lelkében . Az ilyen keryq
ma természeténél fogva egyszersmind vallás i tanítás és erkölcs í oktatás is
lesz . de valódi célja mégsem az, hogy vallási ismereteket közöljön. vaqy er
kölcs i felf ogásunkat fo rmálja . hanem az, hogy személyi kapcsolatba hozzon
Istennel. Ez akkor történik meg . ha a hirdetett ige hitet kelt a lélekben ,
magábaszáll ásra és töredelemr e Indítja , ezáltal megigazulttá teszi . a meg iga
zul tsá q kegyelmét előkészíti vagy növeli benne. Az ilyen igehi rdetés szemé 
lyes és élő le lk i közösséget teremt az emberszerető irgalmas lsten és oz
is teni igazsá gra és szeretetre . magára az élő Istenre éhező és szomjazö em 
her k öz ő rt .

Röv iden: mive l a kinyilatkoztatás lsten üdvözrtö . életk üzöss éqre hívó ön
közlése . az igehirdetés akkor tölti be rendeltetését . ha ennek az üdvözítő

isteni életközösségn ek közvet í tője lesz .

2. M ivel igéjével ls ten emberi rn ódon. az üdvösség története folyamán
közöl te önmagát . és ezt a fokozatosan kibontakozó kinyilatkoztatását a biblia
őrizte meg nekün k. az egyházi igehirdetésnek - amint a zsinat i rendelkezés
külón is kiemeli (1 K,21) a bibliában kell gyökereznie . s abból kell t áplál-

keznia .

Szögezzük le : a hiblia nem maga az isteni kinyilatkoztatás . Isten ugyanis
nem írott szeban. hanem emberi szellemben és történeti sorsban. főleg a
választott nép ószö vetségi történetében és annak krisztusi beteljesedésében
nyi latkoztatta ki magát. De ha nem is azonos a biblia akinyilatkoztatással.
annak mindenképpen hiteles irott dokumentuma . s mint sugalmazott .szent
irá s" , nem holt betújével . hanem a választott nép, s később az egyház t ör

tén etének é lő szövetébe ágyazva . élő hagyományként tanúskodik az isteni
kinyil atko ztafá ar ól.

De hog yan függ össze az egyházi igehirdetés a bibliával és magával o
kinyIlatkoztatássai? A föntiekből kitűnik . hogy az Isteni kinyílatkoztatás hár 
mas formában Jelenik meg az üdvösség történet ében : előszór mint maga o
kinyilatkoztató történeti esemény vagy prófétai, krlsztust. apos toli ige: rná 
sodszor mint ennek lei rt dokumentuma. a szentirás : végül pedig mint az
irott Igének egyházi k özven t ése. a hirdetett ige . Ez a három azonban be l s ő 

leg öss zet artozik, egyrészt mi vel a hird etett Ige az írott igéből ered. az pedig
a kinyi latkoztatott ige tan úja. másrészt mivel a kinyilatkoztatot t igét az Irott
ige Orzi. s azon ker esztü l lesz ma is élő , hirdetett igé vé . Osszetartozásuk
végső oka pedig 1:1 Z, hogy mindháromnak veleje voltaképpen az is teni szó , Ol
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orök Ige. amelyben lsten önmagát mondja ki és önmagát közli tere mtményé
vel . avégett hogy üdvözítő életközösségé be vonja .

Roviden: mive l lsten az üdvösség történetében nyilatkoztatja ki magát , s
t.:lllltjk dokumentuma a biblia, az egyh ázi igehirdetés akkor tölti be rendelte
rését, ha a blbl iából táplá lkozva közvet ít i az ószövetségben kibontakozó és
Kr isztusban bete ljesedő isteni kinyila tkoztatás t. magát az isteni életközös
séget teremtó örök Igét.

3. M ivel lsten kinyil at kozta tásának beteljesedése Krisztus , az egyházi
igehirdetésnek ki kell emelnie , hogy az üdvösség történetében kibontakozó
egész Isteni kinyilatkoztatás Kr isztus ra irányu! és benne jut teljességére , s
egyútta l közöln ie is kell azt az üdvös séget , ami t a kri sztusi kinyilatkoztatás
valóra váltott.

Itt mindjárt meg kell jegyeznünk, hogy ma, a zsin atnak a nem-keresztény
vallás okró l szölö nyilatkozata után, már nem elég edhetünk meg azzal, hogy
Krisztusban csak az ószövetség i üdvöss égtörtén et beteljesedését lássuk. Isten
önk iny lla tkoztatása, s ezzel az általános értelemben vett üdvtörténet val ölé
ban magával a teremtés tény ével kezdódi k. A teremt és rn űv ében ugyanis az
örök Ige, .a láthatatlan ls ten képmása" , mint . mlnden teremtmény els ö
szüi ött je " . valamikép pen már testet öltött , mert lsten . benne teremtett rnln
dent a mennyben és a fö ldön : a láthatókat és a láthatat lanokat . . , Mindent
általa és ért e teremtett. O e lőbb van mindennél és minden benne áll fönn"
(Kol l , 15-17J. Ez annyi t jelent , hogy voltaképpen már magával a teremtésse l
megkezdőd i k az isteni Ige . rneqtestesül ése". megnyilvánulása és klnyllatkoz.
tatása az anyagi világban , vagy is hogy lsten a teremtett lét ezés első pillana
tától fogva közli magát teremtményével. De ez az is teni önközlés csak akkor
válik tel jessé, amikor az isteni Ige emberré lesz , és mind istenemberi sze
mélyében, mind pedig lsten iránti szeret ö enged elmességével. tudatos. ön
kéntes és maradékta lan önát adásával végleg megvalós itja a teremtő lsten
eredeti szándékát : az ember tel jes részesedését az isteni élet közösségében.

Az egyházi Igehirdetésben tehát kifejezésre kell jutnia, hogy Krisztusnak
nemcsak sajátosan vallási . hanem egyetemesen emberi , központi szerepe
van a teremtett lét rendjében : az ő istenemberi személyében találkozik a
teremtés és a megvá ltá s rendje , az ő üdvösségsze rző m úvében teljesül be
mind az általános. mind ped ig a sajátos üdvösségtö rt énet, az ő megdicsőült

emberségében valósu l meg lsten és emb er életközössége. •Úgy tetszett az
Atyának. hogy benne lakjék az egész te ljesség , s hogy általa békítsen kl
magával mindent , ami akár a földön , akár a mennyben van, azzal hogy ke
resztjének vérével békességet szerzett míndennek" (Kol 1,19-20) ,

De kifejezésre kell jutnia igehirdetésünkben annak a tényn ek ls . hogy
Krisztus álta l és Kr isztusban a h ivő ember is részese lesz ennek az isteni
teljességnek : embe ri és keresztényi élethivatásunk végeredményben az, hogy
a kr isztusi i g ébő l és szent ségböl szünte lenül üjJászületve, belső emberré
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váljunk. egyre jobban meg ismerjük és megéljük Krisztus minden ismeretet
fölülmúló szeretetét . s ezáltal bet elj ünk lsten egész te ljess égével (vö . Ef 3.
17-19).

Röviden : mivel az isteni kiny ilatkoztatás beteljesedése Kr lsztus , az egy
házi igeh irdetés akkor tölti be rendeltetését. ha kifejezésre juttat ja. hogy
Krisztus váltotta valóra a teremtő lsten eredet i szándékát : az ember teljes
életközösségét Istennel. és hogy Krisztu s által és Kr isztusban a hivő ember
részese is lesz ennek az lstenközösségnek .

4. Mivel az isteni kinyilatkoztatás kr isztus i közvet ítése ke ttős . eszkatoló
giai és egyszersmind egyházi-szakramentális jellegü . igehirdetésünknek meg
kell óriznie a krisztus i közvetítésnek ezt a két . egymást köl csönösen kiegé 
szítő dimenzióját.

Igehirdetésünk akkor őrz i meg eszkatológia i dimenz ióját . ha nemcsak azt
juttatja kifejezésre . hogy Krisztus beteljes ítette az isteni kinyilatkoztatást.
és hogy általa a h ívó ember ls részese lesz ennek a krisztusi teljességnek.
hanem azt is, hogy ez a részesülés éppen az igehirdeté s által történik . amely
i t t é s m o s t jel envalóvá tesz i az isteni kiny il atkoztatást és közvetiti az
üdvösség kegyelm i erő it . Igeh irdetésünknek választás elé kell állitania az
embert : ha hittel eltogadja az isteni igét . az megigazulttá teszi. vagy növeli
benne a megigazultság kegyelmét ; ha nem fogadja el. akkor ítéletére válik .

Ez az eszkatológ iai dimenzió azonban csak akkor juthat érvényre IgehIrde
tés ünkben . ha teljesen tudatában vagyunk annak. hogy a jelenben hirdetett
Ige csak szakramentálls eszköze az isteni igének. Az Igehirdetés feladata
ugyanis az. hogy az irott Ige alapján magát a kinyilatkoztatott Igét közvetítse.
de éppen e közvet ít és eszkatológiai jell ege rnlatt nem úgy. mint valami rnesz
szi, múltban elhangzott tan lt ást. hanem mint az Istennek az emberi szö által
I t t é s m o s t fölhangzó tulajdon igéjét . Végeredményben tehát lsten a mi
igehirdetésünket. mint hatékony szentségi Jelet használja föl arra. hogy
üdvön t ö szavát kimondja az emberi lélekben . Ennek a szönak eszkatológiai
dlmenzlója van. mert krisztusi közvetltésében végérvényes meghirdetése a
teljes üdvösségnek. de ez az eszkatológiai dimenzió az egyházi- szakramentá
lIs dimenzióban vál ik Itt és most ható kegyelmi eröv é. mivel nem közvetlen
isteni valóságában , hanem az egyház i igehirdetés és az igehirdető emberi
szava által szól hozzánk.

Ebből nyilvánvaló. hogy mekkora az egyházi igehirdetés felelőssége, hiszen
.lsten Krisztusban kiengesztelődött a világgal . .. s ránk bizta a kiengesz
telés Igéjét. Tehát Krisztus követségében járunk : lsten maga buzdit általunk"
(2 Kor 5. 19·20). De annak a követelménynek fontossága is nyilvánvaló. hogy
a pap elmélkedve tanulmányozza a bibllát. nehogy .Isten igéjének lélektelen
hirdetője legyen kOlsőleg. mivel nem hallgatója belsöleq".

Röviden: mivel az Isteni kinyilatkoztatás krisztusi közvetftésének kettős.

eszkatológiai és egyszersmind egyházl-szakramentálls jellege van. Igehirdeté-
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sünk akkor tölti be hivatását. ha kegye lmi hatóe rejű szakrame ntáli s jele és
közvetltóje lesz az üdvözítő isteni igének . vagyis itt és most közli a Kr lsz
tusban beteljesedett isteni életközösséget

+
Befejezésül a zsinat i tanitásnak még csak egy mélyen emberi és lénye

gesen biblia i szempontjára hív juk föl a figyelmet . A zsinati rendelkezésben
azt olvassuk , hogy lsten . szeretetének gazdagságából mint barátaihoz szól
az emberekhez. társalog velük. hogy őke t megh fv ja és bef ogadja a saját kö
zösséqébe" . (IK. 2) Nos . ha az emberszerető Istennek ez a baráti szava sz ö
lal meg Igehi rdetésünkben. akkor minden bizonnyal . a hit engedelm ességé·
vel' (Róm 16.26) fognak válaszolni hallgatóink az isteni szöra . s megta lál ják
benne életük végső érte lmé t - az életközösséget Kr isztusban Istennel.

Norbert Lohflnk

A SZENTIRÁS MEGtRnsE

Hogyan lesz a mode rn embern ek hozzáférhetővé a Biblia?

A Biblia igen rég i könyv . Ez egymagában is vonzóvá teheti bizonyos em
bereknek. másoknál viszont megnehez iti a hozzáférhetősége t . Ezeknek a
Biblia közelebbi megismeréskor végtelenül idegenn ek. t ájékozatlannak. sót
tévesnek tűnhetik. Megrémülnek. milyen kevés egyezik meg benne a mí tu
dásunkkal és világképünkkel ; milyen kevéssé felelnek meg szenvedélyei a
mi életérzésünknek; milyen áthatolhatatlanok számunkra bizonyos ábrézolás
módjaI. Mindannyiunkat mélységesen elidegeníthetnek az Oszövetségben az
lsten nevében viselt háboruk, az átokzsoltárok és a remény földies jellege.
Súlyosbítja az ilyen jellegű nehézségeket. hogyaBibllá t rendesen nem ugy
olvassuk. mint akármelyik más régi könyvet, hanem mint lste n Igéjét . arnelv
tól nem tévedést várunk és azt sem. hogy ilyen kevés köze legyen hozzánk.

Ezt a nehézséget nemcsak türelemmel. kitartással és hittel kell legyőzn i,

hanem táj ékozódással és világos elvekkel is. Azért a következőkben részlete
sen beszélünk erről. Egy alapvető jellegű ti sztázáss ai kezdjOk.

A Biblia :

Ist.n smYa mint emberi 8%6

Pál az Oszövetség könyvelt . Istent öt Ihletett írásoknak' nevezi (2 Tim
3,16). Péter másod ik levelében olv assuk : .Emb eri elhatározásból sohasem
született jövendölés . hanem II Szentlélektől suqal lva, Isten megblz.áséból

16


