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Dr. Nagy Antal Mihály professzor életútjának és pályája állomásainak 
bemutatása és madártávlatból való áttekintése másoknak valószínűleg 
nehéz lenne, de nekem itt az a könnyebbségem, hogy egészen különös 
isteni kegyelem révén mi úgy éltünk hitben és úgy fejlődtünk teológiai 
ismereteinkben, hogy szinte ikreknek nevezhetem magunkat, akik megle-
pően a lelki és szellemi fejlődés ugyanazon fázisait ugyanakkor éltük meg. 
Így szinte magamról is beszélek amikor róla, és amikor az ő lelki arcát, 
szellemi életének gazdag, változatos folyamatát bemutatom, ebben szinte 
én is benne vagyok. 
 
A következő öt vonulatra figyelek írásom közben: 
1. A hitbeli alapokat jelentő ébredés korszaka, mint életének alapja. 
2. A bibliai tudományok, kiváltképpen a bibliai teológia kutatásának kor-
szaka, velük „örök szövetséget” kötve. 
3. A karizmatikus mozgalom eredményeire a misszió szempontjából való 
figyelés időszaka. 
4. A vallástörténeti kutatások jelentőségének felismerése. 
5. A szinkretizmustól való elhatárolódás a vallások és a keresztyénség 
megítélésének kérdésében, mint a legfontosabb ökumenikus feladat ko-
runkban. 
 
1. A hitbeli alapokat jelentő ébredés korszaka.  
„Kezdetben volt az Ige” - olvassuk Jánosnál, és ez igaz volt akkor is, amikor 
keresztyén életünk megtalálásáról beszélünk. Nem a velünk született val-
lásos örökségből, a szülői ház vagy az iskola neveléséből kaptuk azt, ami 
életünket, gondolkodásunkat évtizedekre menően meghatározta, hanem 
keresztyén egzisztenciánk megszületése a Krisztussal való találkozásból 
vette kezdetét, és ez az újjászületés hatalmas átélése volt. Az atyáinktól 
örökölt hiábavaló életből, a létezés körforgásából, a hagyományok vallá-
sos örökségéből Krisztus váltott meg a létezésnek sohasem sejtett új lehe-
tőségére, az új teremtésre, a Szentlélek által Isten új megismerésére. „Ami 
testtől született, test az, és ami Lélektől született lélek az.” A hit, a keresztyénség, 
az élet Krisztusban nyílt meg, mint valami új forrás, hogy bensőnkbe 
hatolva bennünk buzogjon, és új megismerések felé vezessen. Egy spiri-
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tuális létközpont született bennünk, hogy amint megragadott minket a 
Krisztus, mi is megragadhassuk Őt és elmondhassuk: „Mert nékem az élet 
Krisztus”. Ez a hatalmas átélés tett bennünket keresztyénné, majd lelkész-
szé, hogy Krisztus végéremehetetlen gazdagságát megismerve, az Ige 
titkaiba behatolva átalakult, új emberek legyünk, és az ébredés lendületé-
ben megmaradva, de a történelmi egyház értékeit felismerve és ahhoz 
fordulva induljunk el teológiai egzisztenciánk felépítésére, lelkészi szolgá-
latunk betöltésére.  
Kissé hosszabban írtam le azt, ami velünk történt, hogy az alapok, melyek 
egy hosszú életút minden fázisát átjárják és meghatározzák, tisztán kive-
hetők legyenek. Együtt indultunk ezen az úton, és együtt örültünk annak, 
hogy a szántóföldben elrejtett kincset megtalálva, mint a példázatbeli 
ember, örömünkben mindent odaadhattunk, hogy azt a szántóföldet 
megvegyük. Nagy Antal Mihály életét ez a Krisztusban megtalált öröm 
határozta meg az indulás első pillanatától kezdve, a megtett út minden 
szakaszán át. Elmélyülten szemlélte a Krisztusban megtalált nagyszerű 
életlehetőségeket, és Krisztusban gyökerező kegyességében igyekezett 
minél többet megélni az unio mistica cum Christo gazdagságából. „Tágas 
térre vitt ki engem, megmentett” (Zsolt 18,20) - vallja Dáviddal együtt ő is. 
Kegyessége az Ige megértésének kutatásában, és az imádság erőforrásai-
nak felfedezésében kapott mindig tágasabb és tágasabb teret. Nem szű-
kült be abba az érzelmi gazdagságba, amely kezdetben szinte elkerülhetet-
len lett volna, hanem kegyessége az ismeretben vált egyre tágasabbá és 
mások számára is ajándékká. A gazdag kegyesség szolgáló életúttá tágult, 
és teológiai felismerései egész egyházunkat gazdagították könyveinek sora 
által. 
 
 
2. A bibliai tudományok, kiváltképpen a bibliai teológia kutatásá-
nak korszaka, velük „örök szövetséget” kötve.  
Nagy Antal Mihály megtérése és teológussá válása után az Írás szavát 
követte, mely így szól: „Hitetekhez ragasszatok tudományt”, Pál pedig ezt 
mondja: „... megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét” (Ef 
3,19). Az ismeretnél nagyobb ugyan Krisztus szeretete, vagyis a Krisztus-
sal való misztikus unio, de innen az ismeret síkján visz tovább az út, mely 
ezt a szeretetben megélt életgazdagságot elmélyíti, és mindenki számára 
lefordítja. Ez az ismeret a szövetség titkának meglátásával kezdődött, és 
erre Pákozdy professzor nyitotta fel mindkettőnk szemét. A szövetség 
jelentőségét így magyarázta: Mózesnek az Úr a vele való találkozás során 
ezt mondja: „Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban és meghallottam kiál-
tozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy ki-
mentsem őket Egyiptom hatalmából...” (2Móz 3,7-8). Ennek teljesem megfelel 
Krisztusnak az alászállása, melyről ezt olvassuk: „... mert ő isteni formájában 
lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önma-
gát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett...” (Filippi 2,6-7). A két 
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szövetségnek egy az alapja: Isten hozzánk leszálló, megszabadító irgalma. 
Ezért ha az Újszövetséget szeretjük, az Ót is kell szeretnünk.  
Nagy Antal Mihály egész életét ennek a szövetségnek a titka, értelme és 
kibontakozása tartja belső feszültségben, izzásban, és amilyen szenvedély-
lyel beszél Isten Deuteroézsaiás igéiben Izráel iránti elmúlhatatlan szerel-
méről, ő ugyanezzel a szenvedéllyel eltelve írta meg életének fő művét, 
melynek címe: „Örök szövetség”. Ebben Isten elmúlhatatlan hűségéről 
vall. Nem annyira azt hangoztatja: „elvétetik tőletek Isten országa”, hanem azt: 
„... így üdvözülni fog az egyész Izráel ... és én ezt a szövetségemet adom nekik...” 
(Róm 11,26-27). Ennek alapján írta meg másik hatalmas művét, Izrael 
történetét. Felismerte azt, ami ma nélkülözhetetlen teológiai tisztánlátá-
sunkhoz: az Ószövetség teológiája nem képzelhető el Izrael története 
nélkül, mert ez a teológiai Izrael történetéből, pontosabban az e történet-
ben cselekvő Isten művéből, szabadításából született. Izrael történetének 
megfelel az Ószövetség Credoja, és az Ószövetség Credoja soha nem 
válik el Izrael történetétől, vagyis e két entitás: történet és Credo egymás-
tól elválaszthatatlan. Ez a vallomás Nagy Antal Mihály teológiájának köz-
pontja, és ez köti össze Izrael teológiájának, az ószövetségi bibliai teológia 
kutatását Izrael történetének kutatásával. Munkájának jelentőségét akkor 
értjük meg, ha arra figyelünk, hogy 2001-ben megjelent magyarul is az 
Israel Finkelstein és Neil Asher Silberstein szerzőpáros könyve, melynek 
címe: Biblia és régészet. E mű a régészet alapján az Ószövetség történeti 
alapjait próbálja megrendíteni. Erre válasz a teológia oldaláról nem szüle-
tett egyházunkban. Nagy Antal Mihály azonban éppen erre vállalkozik, 
amikor a Biblia régészeti és történeti kutatásának különböző irányzatait, 
paradigmáit kritikai módon összevetve egy reális alternatívát kínál egy 
olyan régészet kontra teológia vitában, melynek megértése a keresztyén 
hit egzisztenciája szempontjából nélkülözhetetlen. Könyve és műve to-
vábbviszi, és a jelenkorig meghosszabbítja annak igazságát, amit teológus 
korunkban Pákozdy László mondott Izrael történetéről. Ezt írta: „A bibli-
ai ’szövetség’ - ha úgy tetszik általános ókori keleti - fogalmi edényét csordultig megtöl-
ti a történelem ... Izrael valójában ennek a közös vallásos élménynek köszönheti, hogy 
a népek világában először jutott el a ’történelem’ fogalmához, és környezetében éppen 
Izrael jutott el először, jóllehet művelődés tekintetében nem vetekedhetett Sumér, Bábel, 
Assur vagy Micrajim műveltségével” (Miről és hogyan tett bizonyságot az 
Ószövetség?). A tanítvány hű marad tanítójához és korunkban az egyház 
és Izrael nélkülözhetetlen párbeszédét ez alapjaiban erősíti. Elmondhatjuk 
tehát: Nagy Antal professzor az egyetlen olyan tudós Magyarországon a 
teológusok között, aki Izrael történetének üdvtörténeti vonalát, a Pákozdy 
professzor által lefektetett síneken napjainkig tovább vitte volna.  
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3. A karizmatikus mozgalom eredményeire a misszió szempontjá-
ból való figyelés időszaka. 
Nagy Antal professzor tudós portréjának fontos vonásait rajzoltuk meg 
az eddigiekben, de most egy más területre kell átmennünk. Szeretnénk őt, 
mint lelkipásztort, mint gyülekezetvezetőt megfigyelni, hiszen ő sohasem 
volt szobatudós, aki a gyülekezeti élettől függetlenül, azt mellőzve alakí-
totta ki teológiáját. Sokkal inkább teológiája a gyülekezetben bizonyult 
igaznak és használhatónak. Mindvégig megmaradt elsősorban is igehirde-
tőnek, akkor is, amikor már professzorként dolgozott. Ez természetesen 
nem maradt titokban, annál inkább, mert nagy harcát az egyházkormány-
zattal éppen ezen a területen vívta.  
Nagy Antalt lelkipásztorként az foglalkoztatta, hogy az első keresztyén 
gyülekezetek életének pneumatikus töltését hogyan lehetne újra megtalál-
ni. Csak így lehet ugyanis az egyház élete hiteles. De milyen is volt az első 
gyülekezetek élete? Az egészséges test hőmérséklete a láz és a hidegség 
között van, vagyis az egészséges gyülekezeti élet a rajongás és a hagyo-
mányba dermedtség között a Lélek által adott tűz hőmérsékletével hatá-
rozható meg. Az első pünkösdi gyülekezet szemlélése közben a hallgatók 
eksztázisba jutottak, amikor azt mondták róluk, édes bortól részegedtek 
meg. Valami tehát eltűnt az egyház életéből. A Lélek tüze, a jelek és a 
csodák, az imádság, egészen a nyelveken szólás átéléséig. Ha a karizmati-
kus mozgalom ezt keresi, jó dolgot tesz, hiszen az első gyülekezet mérté-
ke, a Lélek magas hőfoka és józan vezetése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
a misszió elindulhasson. Csak ilyen gyülekezet hordozhatja azt. A tanítvá-
nyok nagy örömmel tettek bizonyságot és megdöbbentő bátorságuk volt. 
A Szentlélek-keresztség, melyet Jézus számukra meghirdetett (ApCsel 1,4-
5) és megadott, olyan boldog közösséget teremtett meg Jézus Krisztussal, 
hogy az az öröm, melyet a Lélek nekik adott, mely őket betöltötte szinte 
leírhatatlan volt. A hagyományos egyház, maga a sátán, és az emberek 
ellenségei a boldog keresztyénségnek, pedig ez a misszió sine qua non-ja. 
Ez a vonzó és ennek van hatása, és csak ennek nyomán lesz kívánatossá 
Krisztus követése. De ki akart az ötvenes évek végén – és később is még 
sokáig - Magyarországon ilyen gyülekezeteket látni? Hiszen az államappa-
rátus és vele az egyházkormányzat célja a hagyománynál is alacsonyabb 
fokon működő, „takaréklángon” tartott hitélet volt. Nagy Antal tehát 
keresésével kihívta maga ellen az egyházvezetés egész apparátusát és min-
den megtörtént azért, hogy aki ilyen missziót akar és ennek hordozója-
ként ilyen gyülekezetet, az minél hamarabb kívül tudja magát az egyház 
hivatalos keretein. De Nagy Antal harcolt a maga, illetve az Írás igazáért 
és győzött. Hogyan? Létrejött – és az egyház keretei közt megmaradt – 
Bagamérban egy olyan gyülekezet, mely karizmatikus jellegű volt és a 
Lélek ajándékainak gazdagságát hordozta és élte. Milyen különös, hogy az 
ott tartott missziói konferenciákon Czeglédy Sándor professzorral együtt 
előadásokat tartottunk, és mivel ezt vállaltam, szóbeli fegyelmit kaptam. 
Különös, hogy együtt voltunk a Lélek hívásában és keresésében és meg-
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tapasztaltuk azt, hogy a külső körülmények ellenére, mely ezt lehetetlenné 
akarta tenni, a Magyar Református Egyházban karizmatikus gyülekezet 
működött. Ennek a kornak eredményeiből, ilyen háttérrel született meg 
2003-ban Sárospatakon Nagy Antal professzor nagyszerű, valóban pneu-
matikus töltésű könyve, a Missziológia. Kár, hogy hely hiánya miatt azt a 
könyvet nem tudom annyira sem bemutatni, mint azt, amely Izrael életé-
vel és történetével foglalkozik. A jubiláló professzor lelki arca e nélkül a 
könyv nélkül fény nélkül maradna. Így azonban Lélektől érkező fényt kap.  
 
 
4. A vallástörténeti kutatások jelentőségének felismerése. 
Nagy Antal Mihály vallástörténész lesz. Nem azért, mert ezt a tanszéket 
vette át, hanem azért vehette át ezt a tanszéket, mert a vallástörténeti 
kutatások jelentőségének igazságát belsőleg felismerte és követte. Itt fel 
lehet tenni a kérdést: aki a misszió munkájára ennyire odafigyel, és Lélek 
újjáteremtő munkáját, a Krisztusban eljött új teremtés valóságát követi 
hitében és a vallás, az egyház, a világ jelenségeihez így közelít, hogyan 
fordulhat szívének-lelkének egységét megőrizve minden belső hasadtságot 
kikerülve a vallás és a vallástörténet világához? Hiszen ezek a – nevelteté-
sünket annyira meghatározó – barthi teológia szemléletében egymással 
diametrális ellentétben állnak. Barth Károly a vallást a pogányság és az 
istentelenség szférájába utalja. Elkerülendő a saját szavainkkal való fogal-
mazás félreérthetőségét idézem őt magát: „a vallás valósága harc és botránko-
zás, bűn és halál, ördög és pokol. A vallás egyáltalán nem vezeti ki az embert a bűn 
és a sors problematikájából, hanem inkább nagyon is belvezeti. Nem ad megoldást az 
életkérdésekre, hanem inkább magát az emberi életet teszi egyszerűen megoldhatatlan 
rejtvénnyé. Sem nem megváltás, sem nem felfedezés, hanem sokkal inkább a megvál-
tatlanság felfedezése. Ezért a vallás sohasem élvezhető vagy ünnepelhető, hanem in-
kább kemény iga, amit nem lehet levetni, csak hordozni. A vallást senkinek sem kell 
kívánni, vagy dicsérni, vagy elfogadását ajánlani. A vallás szerencsétlenség, ami fatális 
szükségszerűséggel tör rá bizonyos emberekre, s terjed át róluk másokra. Ez a szeren-
csétlenség, melynek nyomása olyan fiziognómiához vezet, mint amilyen Kálviné volt 
élete végén.” (Der Römerbrief) Hogyan lehet ebből a nyilvánvalóan egyolda-
lú álláspontból eljutni a vallás új arculatának felismerésére? Figyelemre-
méltó az a tény, hogy már 1950-ben Pákozdy László nekünk azt tanította, 
hogy ezen a ponton a barthi teológia kijelentései mögé kérdőjelet kell 
tenni, hiszen Isten nem zárható be az 1-30 eseményeibe. Előtte is ő van, 
és ezt nem lehet kitörölni, mert az emberi lélek Krisztus előtti szakasza 
sem értelmezhető Isten jeladásai nélkül. Erre nemcsak a valláspszicholó-
gusoknak kell odafigyelni, de az emberi lélek új értékelése teológiailag is 
nélkülözhetetlen feladattá válik. Ezt a lépést tette meg Nagy Antal Mihály, 
amikor a Doktorok Kollégiuma újonnan alapított vallástörténeti – utóbb 
vallástudományira átnevezett – szekciójának vezetését elvállata. Ismét 
egészen különös, hogy ezt a szekciót én hívtam életre. A vallástörténeti, 
vallástudományi kutatás fontos állomásának tekintendő egyházunkban, 
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hogy az új szekció több, mint tíz esztendős munkáját követve érezhetővé 
válik, ahogyan a más vallások problematikája tisztán tudományos kérdés-
ből égető, egyházunk társadalmi létét érintő egzisztenciális kérdéssé válik. 
A válaszok keresésében, figyelve a kortárs vallástudomány eredményeire, 
Nagy Antal mélyen elkötelezett, keresztyén teológiai vallásszemlélete ma 
is irányt mutat. Így bár a szekció munkáját ma már nem ő irányítja, szel-
lemi-teológiai öröksége itt mindenképpen tovább él. Hozzátehetjük, hogy 
a szekció létrejötte, munkájának kibontakozása tükrözi azt a sajátos teoló-
giai klímaváltozást, sőt átértékelést, ami a vallásértelmezés területén az 
egyházi köztudatban jelentkezett. Erre jellemző, amit Friedrich Heiler 
vallásfenomenológiájában állít: „az a hit, amivel Barth szembeállítja a vallást, 
minden igaz vallás lényege”. Vagyis bár Barth szerint a vallás kizárja a hitet és 
teljesen más kategória, valójában a vallás jelenségében a hit ugyanazt a 
fontos szerepet kapja, mert a vallás nem az ember maga csinálta istentisz-
telet, és nem bálványfaragó műhely az emberi lélek, hanem az Istenhez 
való kötődés ezen az alacsonyabb szinten is pozitív jelenség. Erre tulaj-
donképpen már Pál is utal athéni beszédében, visszafordíthatatlanul új 
teológiai jelentőséget tulajdonítva, ő, a Krisztus-hit egyedüli jelentőségét 
hangoztató teológus. Az ember gyógyíthatatlanul vallásos, mondja 
Berdjajev, mert az ember istenképűsége az ember vallásos arculatát terem-
ti meg. Van tehát a vallásnak pozitív jelentősége, és ennek felismerése 
korunkban nélkülözhetetlen, mert e nélkül a keresztyénség és a vallások 
viszonyának tisztázásának útjára a teológia el sem indulhat. Ennek jegyé-
ben született meg a „Napkelettől napnyugatig” címet viselő vallástörténeti 
sorozat első kötete Nagy Antal professzor szerkesztésében. Egyházunk 
életében tehát a vallástörténeti, vallástudományi kutatás új fejezete Nagy 
Antal professzor nevéhez fűződik.  
 
 
5. A szinkretizmustól való elhatárolódás a vallások és a keresztyén-
ség megítélésének kérdésében, mint a legfontosabb ökumenikus 
feladat korunkban. 
Olyan korba jutottunk, ahol elkerülhetetlen annak tisztázása, hogy a vallá-
sok és a keresztyénség összehasonlításának, egymáshoz való viszonyának 
kérdésében milyen álláspontot foglalunk el. „Mi az igazság” - kérdezte 
Pilátus, és bár egészen más hangsúllyal, de ezt kérdezzük mi is. A külön-
böző, mára sajátos vallási piacot alkotó hagyományok közül, majd ezeken 
belül hol találjuk meg azt, amit abszolútnak nevezünk. Klaus-Peter Jörns 
vallástörténész azt mondja: „arra a kizárólagosságra, melyet igen hamar Jézus-
nak tulajdonítottak, csak azért juthatott el, mert képes volt saját személyében össze-
kapcsolni messiási és terapeutikus hagyományokat”. Véleménye szerint mi nem 
birtokoljuk az igazságot, mert minden vallás csak az igazág részeit látja.  
Mielőtt választ adnánk érdemes Török István professzor véleményére 
figyelni, aki azt mondta: a keresztyénség nem abszolút, csak relatív válasz 
a Krisztus-eseményre. Egyedül Krisztus abszolút. De a probléma ott 
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kezdődik, amikor a vallástörténészek már nem a keresztyénségtől csupán, 
hanem Krisztustól is elvitatják az abszolút jelzőt. Ez a status confessionis 
számunkra, mert Nagy Antal professzor szerint ezzel nem érthetünk 
egyet. Krisztus számunkra abszolút és egyetlen kijelentése Istennek. Le-
het, hogy minden vallás csak Isten egy bizonyos valóságát ragadja meg, de 
Jézus a teljes Isten-valóságot hozta el, amikor azt mondta megáról: „Én 
vagyok az út, az igazság és az élet”. Keresztyének addig vagyunk, amíg ezt 
valljuk. De mivel tudjuk ezt bizonyítani? Mit mond erre a kérdésre Nagy 
Antal professzor? A vallástörténész itt hogyan emelkedik a vallástörténet 
fölé? Jézus azt mondta: a törvény és a próféták Keresztelő Jánosig voltak, 
onnantól kezdve Isten országa hirdettetik. Izraelen túlra tekintve így 
mondhatnánk: a vallás és a vallások Jézusig voltak, onnantól kezdve Isten 
országa érkezett el. Isten országa pedig Isten új szellemi világát, Isten új 
teremtését jelenti. Ez minden vallás vége, ahol már Isten eszkatológikus 
királysága kezdődik. Itt már nem beszélhetünk részigazságok együtteséről, 
hanem az egyetlen Igazságról. Ha az Isten-megtapasztalás útjaként éljük 
át Krisztust, akkor ezt csakis a Szentlélek által tehetjük, aki Krisztust szá-
munkra kibontja és életté teszi. Jézus szavát, művét, személyét a Lélek 
teszi egyetlen igazsággá. Az igazság, az egyetlen végső Igazság a Lélek. Ő 
az abszolút. Csak így mondhatjuk el: „Megismeritek az igazságot és az igazság 
szabaddá tesz titeket” (Jn 8,32). Ez a szabadság a Lélek által megtapasztalt 
igazság. „Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.” (2Kor 
3,17) Jézus evangéliuma tehát az egyetlen és végső igazság, és ezt a Lélek 
bizonyítja. Ez nem fölényt, mindenkinek a kizárását jelenti, hanem meg-
hódolást Isten igazsága előtt, és mindenkinek alázatos meghívását ebbe az 
igazságba. A párbeszédet ilyen értelemben mindenkivel vállaljuk, anélkül, 
hogy ezt az Igazságot feladnánk. Bár tudjuk, hogy az abszolút Igazság 
megjelenése a mi relatív értékű keresztyén életigazságaink között sok 
kérdést vet fel. Hol mondja el ezt az igazságot Nagy Antal professzor? 
Abban a műben, amely immár készen van és megjelenésre vár. Ez a mű: 
az Ószövetség és az Újszövetség teológiája. Ez nem vallástudomány. Ez 
az ő válasza erre a bennünket ma szorongató kérdésre. Megint egy külö-
nös összecsengése életünknek: e mű megírására lassan hús esztendeje, 
1988-ban én kértem fel Nagy Antal professzort. Most pedig várjuk ezt a 
művet és ebben a várásban kívánunk áldást életére és családja életére, 
hiszen a teológiai fejlődésnek ezt az útját feleségével teljes egységben és 
egyetértésben járták végig. Alkotó éveket és a megtett út örömét kívánjuk 
a jubiláló professzorra. 




