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     „Ha elfogadjuk a háború elkerülhetetlenségének elvét, az azt jelenti, hogy magunkat 
inkább a sors folyása tehetetlen tárgyainak, mint felelôs-ségteljes embereknek tekintjük. A 
tény ugyanis, hogy a történelemben sokminden valószínû, még nem teszi azt automatikusan 
elkerülhetetlenné. Egyik oka annak, hogy diktatúrák (fasizmus, kommunizmus) sikert értek 
el, éppen az volt, hogy egyébként tisztességes emberek meghajoltak az állítólagos 
"kikerülhetetlen" elôtt és valami derülátó jövô hulláma borította el ôket. Éppen azért, mert 
egy esetleges atomháború valószínû következ-ményei olyan rettenetesek lesznek, éppen 
azért egyetlen magát keresztény-nek valló nép se vállalhatja a háború megkezdésnek 
felelôsségét. "Jaj a világnak a botránkozások miatt. Mert szükséges, hogy botránkozások 
történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat..." (Mt 18,7) 

      A háború elkerülhetetlensége elvének elfogadása stratégiailag téves. De erkölcsileg is 
az, mert egyenlô a felelôtlenségnek való önkéntes kiszol-gáltatottsággal. Vallási 
szempontból is téves, mert az ezt valló embernek azt az igényét is magában foglalja, hogy 
biztosan ismeri a jövôt, ami pedig nem adatott meg neki.“ 
 

The Christian Conscience and Weapons of Mass Destruction. 1950. 
In: Federal Council of the Churches of Christ in America, 5-22. 
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Pátkai Róbert: 
 

 

A NYUGATI MAGYARSÁG JÖVŐJE1 
Lehetőségeink a realitás fényében 

 
 
 

Az utóbbi évek gyors, hökkentő, majd fájdalmas  változásain töprengve, akár naponta 
idézhetnénk Berzsenyi Dániel találó szavait: „Forr a világ bús tengere, ó magyar.”  
Valóban alakul, örvénylik körülöttünk a világ. Változásait tapasztaljuk, vagy éppen 
szenvedjük.  Magyarságunk összefüggésében is így van ez.  A pozitiv benne talán az, – 
minden fájdalma ellenére is – hogy egymásra hatóvá vált a világban bárhol lévő magyar 
sorskérdés.  Az, hogy így, – a magyarság keresztmetszetét  mintegy szimbolizálva –  
ezen a konferencián együtt vagyunk, ennek bizonyítéka. Szétszórtságunk minőséget 
előhívó feladattá vált.   
 
Egy hozzánk hasonló kis nép, ha akarja és tudja vállalni, egyértelműen minőségre 
predestinált. Ezt a Németh Lászlói gondolatot ébren kell tartanunk. Számvetést kell 
végeznünk a magyarság sorskérdéseivel  kapcsolatban. Számolnunk kell azzal, hogy 
mindig  és mindjobban rá leszünk szorulva arra, hogy a világban való jelenlétünk, 
amennyire lehet, az Anyaországba is visszaáramló erő és értékforrás maradjon.  
 
Persze, hogy a szétszórtság bizonyos mértéke minden nép számára természetes, és ami 
fontos: hasznos, pontosabban, hasznossá tehető. Az egészséges életösztönnel rendelkező 
népek – ebből a sajátos szempontból tanulhatunk a zsidóktól és az örményektől – soha 
nem feledkeztek meg az érvényesülésnek, önelfogadásnak erről a messzebbre tekintő 
életgyakorlatáról. Mert egy nép históriai  jelenlétét nem csak az szolgálja, amit szükebb 
határain belül teljesit. Példaként említem, ismert számunkra  az a tény, hogy 1956 
analizisét, majd az azt követő magyar kommunista rendszer lebontásához nyujtó segít-
séget,  a rendszert aláaknázó politikai municiót; a függetlenséget és a nemzettudatot 
erősitő szamizdat irodalmat a nyugati magyarság  – lévén egyedül lehetősége ennek 
megtételére – végezte el, illetőleg  állította össze. Ilyen és hasonló példák ismételten 
előhívhatók történelmünk gazdag tárából. Ezzel az egymásrautaltság és az egymás iránti 
felelősség példáját kívántam nyújtani, erősiteni.  
 
Meggyőződésem, hogy a világban szétszórt magyarságot, beleértve a nyugati és  a 
hazánkkal határos szórványmagyarságot is, nem lehet megtartani anélkül, hogy ne 
legyen egy olyan szellemi hazája, amelyre felnézhet, amelyhez vonzódhat. De, és erre 
talán figyelnünk kell, ez a haza sohasem válik ideális hazává. Belőle annyi a miénk, 
amennyiért felelősséget érzünk és vállalunk. Ezt pedig nem lehet a tér és idő kategórián 
kívül megélni. Másképpen és tételesen: nekünk, ott, ahol élünk a magyar összefogást 
magunkon kell kezdenünk.  
 
Nos, ezt a  „szellemi hazát” építik a magyarok világszerte,  ott, ahol magyar „oázisokat” 
teremtenek. Egyesületeket, otthonokat hoznak létre, ahol a fiatalok pezsgő kedve 
kibuggyanhat, az idősebbek egymással találkozhatnak, terveket szőhetnek, magyar 

                                                           
1 Előadás az ITT-OTT ( A Magyar Baráti Közösség ) Konferenciáján – 2002. augusztus 17-24  –  Lake 
Hope State Park, Zaleski, Ohio. USA. – Főtéma: Emelkedő Magyar Megmaradás 
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közösségi alapokat rakhatnak. Szétszórtságunkban nagy áldás, megmaradásunk 
elementáris alapja, a hazaszeretet és nemzettudat  tárházaivá lett  kultur és szociális, 
ifjúságunkat nemzettudattal gazdagító cserkésszervezeteink. A jelenlévők nyilván első 
kézből tudják, hogy nagyon ritkán, vagy talán sohasem fogalmazódik meg bennünk az, 
hogy: mi a haza?  Nemcsak azért nem, mert mindennapi életünkben magára a  meghatá-
rozásra nincs égetően szükségünk, de azért sem, mert a haza fogalma annyira elvont, 
hogy nem lehet száraz definicióba beszorítani.  A haza-tudat kialakításában döntő 
szerepe van az anyanyelvnek, az első szónak ugyanúgy, mint gyermekkorunk imáinak, 
dalainak, meséinek, vagy ifjúságunk nyelvi élményeinek. A népi tánc dacos, vagy 
kellető ritmusának. A haza-tudatban benne van az ősök tisztelete éppúgy, mint egy 
meghatározott néppel való azonosulás. A haza egy megfoghatatlan, kitapinthatatlan, 
elvont fogalom, amely akkor is bennünk élhet, – itt Amerikában nem haszontalan ezt 
mondani – ha sohasem jártunk őseink földjén és a tájról, emberekről szerzett optikus 
benyomásaink nem formálják bennünk a haza-tudatot. Ezt fejezi ki Illyés Gyula  Haza a 
magasban  cimű gyönyörű verse. 
 
Ezekután, ezévi konferenciánk főtémájának vonzásában,  – Emelkedő magyar meg-
maradás – szólni kivánok  (1) az egyetemes, a hozzávetőlegesen 15 millió magyart 
érintő, a megmaradást szolgáló felelősségtudatról,  majd (2) a nyugati magyarság 
jövőjéről, problémáiról, nehézségeiről,  hogy végül (3) a nyugateurópai magyar 
közösségek példáján tájékozódva érintsem  megmaradásunk – emelkedő vagy nem, 
tűnjön ki később – lehetőségeit a realitás fényében. 

1. 

Elsőként szeretnék egy olyan gondolatot felvetni a megmaradás elve szempontjából, 
amely belülről érinti a magyar embert és járulékos eleme a főtéma vezérgondolatának. 
Azt, hogy mit jelent nemzetinek lenni, mitől nemzeti a nemzeti tudat. Mint ismeretes, 
egy nemzet tudata, önmagáról adott fölfogása nagyon összetett dolog. Meghatározóan 
befolyásolja bel- és külpolitikai helyzete, gadasága, társadalmának állapota és mindig 
történelemértelmezése is.  Ez azt jelenti, hogy minden multat idéző emlékezés, vissza-
tekintés, csak akkor lesz értékes, ha van történelemszemlélete. Azaz, egy nép akkor 
válik önmagával  azonos közösséggé, akkor beszélhetünk egy nép századokon  keresztül 
megőrzött identitásáról, ha van történelmi tudata, azaz kollektiv emlékezete. Ez termé-
szetszerűleg nem más, mint sorsvállalás, ami lehet a  politikus, az egyetemi tanár és az 
egyszerű, mindennapi ember sajátja, tudniillik  egy néphez, magyarságunkhoz való 
tartozás tudata, egzisztenciális átélése.   
 
Ha futó pillantást vetünk azokra a politikai mozgalmakra, amelyek a nemzet eszméjét 
tűzték zászlajukra, érdekes, hogy egyfelől a nemzettudat  bizonyos változásait fedez-
hetjük fel az adott történelmi helyzetekhez alkalmazva, másfelől pedig szembetűnő 
ellentmondásokba ütközhetünk. Erre az egyik kedvenc szemléltető képem egy régi 
budapesti anekdóta, miszerint a századfordulón, az előzőn, egy kora nyári hajnalon 
három tekintélyes öregúr sétál a Kiskörúton egy kiadós kártyacsata után: Mikszáth 
Kálmán iró, Benczúr Gyula festő és Hőgyes Endre professzor, aki nemcsak a Pasteur 
Intézetnek volt a vezetője, hanem a magyar kórbonctan jelentős alakja. Egy csinos fiatal 
hölggyel találkoznak; a három öregúr háromféleképpen reagál. Miszáthnak ennyi a 
megjegyzése, hogy: „Tyűha!” Benczúr felsóhajt, hogy: „micsoda arányok!”, és Hőgyes 
megállapitja, hogy: „és micsoda csontrendszer!”  
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 Nos, az első gondolatot érintve, messzire vezetne a nemzettudat változásait követni a 
tatárjárás utáni, második honalapitásnak nevezett időszakon át, a Hunyadiak koráig, 
majd azt átlépve, történelmünket Mohácsig követni. Nem is feladatom, csak annyiban, 
hogy utalással szolgáljon dolgozatom fő vonalához. Mohácsnál  súlyosan megrendült az 
a történelmi hivatásértelmezés, amelyet Werbőczi oly kerek egészként megfogalmazott. 
A mohácsi vereség félelmetes, döntő hatással volt nemzeti históriánkra, egészen a máig. 
Hadd idézzem Debreczeni József  idevágó summás, mai magyarságot is érintő megálla-
pítását:  „A magyarság a 16. század elején – Mohács után – elveszti nemzeti szuveréni-
tását. Sorsa  a továbbiakban nem  politikai vezetőinek szándéka, hanem idegen hatalmak 
(török, Habsburg, német, orosz) akarata szerint alakult. Ez az állapot lényegében a 20. 
század végéig, a szovjet hadsereg kivonulásáig tart. E félezer esztendő magyar történel-
mének egyik meghatározó vonulata az elveszített önrendelkezés visszaszerzéséért foly-
tatott fegyveres küzdelmek sorozata.  A 17. században Bocskai, Bethlen és Thököly, a 
18.-ban Rákóczi harcai után a 19.-ben 1848-49 következik, majd a 19. században 1956 
zárja a sort.” (Romlás és Reménység, Kortárs-Bp.2000.250.old.) 
 
Majd, láthatjuk, hogy a török végleges kiverésével új helyzetfelfogás alakul ki.  Új, 
derülátó, optimista történelem-értelmezés. Magyarország  Szűz Mária országa, Regnum 
Marianum.  Ezidőben a bizánci ritusuak és a protestánsok ki voltak rekesztve ebből a 
gondolatkörből, bár a társadalmi  egyensulyi állapotot ők is elfogadták és nyugalmát 
élvezték. Ez volt az utolsó átfogó vallásos foglalatú történelem-értelmezés. Ezt a  
nyugalmat zavarta meg  a felvilágosodás egyik termékeny hajtása, a nacionalizmus. Ez 
nálunk és a környező népeknél a 18. században jelentkezett. Itt csak ezen komplex és 
sokrétű jelenség, egy bennünket  meghatározó aspektusára  utalok, az un. „herderi 
jóslat”-ra. Ennek ismert lényege az, hogy a kor híres filozófusa és irója, Johann Gott-
fried Herder egyik munkájában említette a magyarokat, mint elszigetelt, – a szlávok és a 
románok között élő népet – , akiknek a nyelve is nemsokára eltűnik. Nos ez a hipotézis 
Magyarországon hamar elterjedt és komoly megrázkódtatást jelentett a nemzettudat 
egészének. Újfajta veszélyérzet született. A szózat ismert sorától  („A sírt, hol nemzet 
süllyed el, / Népek veszik körül”) különböző publicisztikákig, többek között Széchenyi 
István és jóval később Illyés Gyula megnyilatkozásáig.  
 
Az 1848-as szabadságharc előtt, alatt és után többféle nemzettudat-értékelés figyelhető 
meg, hasonlóan a kiegyezés korához. Majd a Trianon-i amputáció okozott  hihetetlenül 
nagy megrázkódtatást. A magyarokat letaglózó igazságtalanság új  nemzeti öntudatra 
ébresztette a haza népét. Emellett nem szabad megfeledkeznünk Trianon egyik sajátos 
következményéről, arról, hogy megjelent az utódállamok kisebbségi tudata, történelmi 
szerepértelmezése.  
 
Ami pedig a nemzettudat ellentmondásait illeti, érdemes felfigyelni arra, hogy II. József 
és II Lipót uralkodása idején nemzeti ellenállás volt nemcsak  a Habsburgok németesítő 
kisérleteivel, hanem a társadalom feudális viszonyain változtatni akaró, polgárosító 
törekvésekkel szemben is. A magyar reformkor óriásai (Wesselényi, Kölcsey, Széche-
nyi, Kossuth, stb.) egy korszerű, független Magyarországért harcoltak. De magyar 
sajátosság, hogy politikai módszereik, stilusuk, taktikájuk között olyan éles ellentétek 
voltak, hogy gyakran egymásban látták a legveszélyesebb ellenfelet.  
 
Egy bizonyos értelmű magyar tragédia, hogy az 1876-os kiegyezés máig sem jutott 
nyugvópontra. A Trianon utáni Magyarországon éppen úgy nemzeti érdekekre hivatko-
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zott  a politikai elit, mint az azzal szembeforduló mozgalom. Rákosi azokban az eszten-
dőkben ünnepeltette a nemzeti függetlenséget, amikor csaknem véglegessé vált az 
ország katonai  megszállása. Kádár kötelező közhellyé tette a szocialista nemzeti egység 
fogalmát, miközen végbement a magyar társadalom egyik legtragikusabb folyamata, a 
piaci szocialista burzsoázia és a bérmunkás tömegek kezelhetetlenné válása. Nem tudták 
kezelni a gazdaságot és erre az időre vezethető vissza  az ország adósságának kezdete.  
 
Ezzel itt vagyunk a mánál. A mélyülő gazdasági válságból, a külpolitikai környezet ártó 
erőinek szorításából kitörni vágyó politikai erő újra és újra a nemzeti eszmébe kapasz-
kodott. Felszólitott a nemzeti erők halaszthatatlan összefogására. Viszont a nemzeti  
mozgalmak szervezőinek el kell gondolkodniuk azokon a tapasztalatokon, amelyeket az 
1994 évi, és az idei, 2002-es választási eredmények kínálnak, amikor szocialista kormá-
nyok kerültek hatalomra.  Azok a koaliciók, amellyel számolt és számol Magyarország 
és a világ magyarsága.  Az előző esetben a kormányra kerülés nagy többséggel történt, 
míg a másodikban a nem elégséges választási eredmény egy kisebbségi párt parlamenti 
támogatásával megtoldva. 
 
Érdekes, hogy mindkét tapasztalat lehangoló tanulsággal bír, azzal, hogy a mai magyar 
társadalom nemzettudata nincs mozgósitható állapotban. Arról van szó, hogy igazában 
Magyarországon nincs nemzettudat, ahogy mi azt elvárnánk. Példával élek. Egy koráb-
bi, londoni  jelentésem idevágó részét idézem: „ ... nemzettudatunk átvételét és az ebben 
való gondolkodást az Antall kormány próbálta megoldani ... nem könnyű manapság 
hazafinak lenni, annak ellenére, hogy az 1989/90-es demokratikus fordulat után vissza-
nyertük szuverénitásunkat. 1987 előtt azt tanították a népnek, hogy a hazafiság a 
Szovjetunió szeretetével kezdődik. A fordulat után pedig, szorgalmas értelmiségiek, azt 
számolgatták, hogy a magyar televízióban hányszor hangzik el a „magyar” szó. Bizo-
nyos értelemben derogativ, majdnem soviniszta jellegű, hogy a magyarok Magyaror-
szágon magyarokról beszélnek. A vitában résztvevő szabadelvű és liberális, az SZDSZ-
hez tartozó Tamás Gáspár Miklóst érdemes idézni. Ellenfele volt ugyan az akkori ma-
gyar kormánynak, de odáig döbbent, hogy elismerte az első, szabad magyar kormány-
ról, hogy „akármennyire nem értek egyet a Forumistákkal, el kell ismerni, ők legalább 
megpróbálták egy demokratikus patriotizmus megteremtését.”  
 
Történelmünk summás elítélése, dicstelennek aposztofált múltja késztette arra, hogy 
kimondja ezt a súlyos mondatot. Számunkra igen értékes kijelentést. Meg kell szűnnie 
ennek az unalmas magyar kisebbrendűségi érzésnek és önlebecsülésnek. Az öncélú 
hatalmi politikának van alternativája. Azoknak az ellenzéki pártoknak az együttműködé-
sében érlelődik, melyek komolyan veszik a „demokratikus patriotizmust.”  

2. 

Mondanivalóm második része a nyugati magyarság jövőjéről, problémáiról, nehéz-
ségeiről szól. Alaptételként és önmeghatározó kijelentésként, mint csak bennünket 
érintő tézist  említem a mi sajátos helyzetünket.  Általános megállapítással kezdem. 
Közhely, hogy minden harmadik magyar  a nemzetállam határaink kívül él. Ahogy 
azonban a gyakori ismétlés nem teszi igazzá a valótlan állitást, épp úgy nem érvény-
teleníti a valós tényeket sem. A határon túli magyarsághoz, a nemzet egyharmadához a 
nyugati, szórványban élő magyarok is hozzátartoznak, annak lényeges részét képezik.  
Egy fontos politikai különbségtétellel: mi ugyanis nem alkotunk nemzeti kisebbséget. 
Bevándorlók vagyunk, akiket semmi sem jogosit nagyobb autonómiára a befogadó 
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országon belül, mint arra, hogy magyarságunkhoz ragaszkodjunk, hogy a befogadó 
országnak járó állampolgári hűség mellett megőrizzük sajátos magyar kulturális örök-
ségünket, nemzeti szokásainkat, hagyományainkat.  
 
Ami azonban politikailag a legmeghatározóbb, az az, hogy bármily intenzitással  is 
éljük meg a magyarsághoz való tartozásunkat, azzal azonositva magunkat, a befogadó 
ország sohasem élhet azzal a gyanúval, hogy területi vagy bármiféle egyéb veszélyt 
jelentünk az adott nemzeti társadalomra. Igy hát, ha olykor találkozunk is kedvezőtlen 
előitélettel, ötödik hadoszlopot senki sem lát bennünk.  
 
Ugyanakkor, az érem másik oldalát nézve, a nyugati magyarság nincs úgy önvédelemre 
kényszerítve, mint például a felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, vagy a vajdasági  magyarság, 
magában rejtve az elkényelmesedés és az egymásért való felelősség elvi síkra való tere-
lésének veszélyét. Az egyéni magyart Nyugaton nem köti össze az egy tömbben élők 
társadalmi kohéziója, így hát a magyarsághoz fűződő kapcsolataink megőrzésében és 
terjesztésében a magyar intézményeknek van nagy szerepük, kiemelten is az egyházak-
nak és a lelkészeknek.  
 
Ha a kivándorlási hullámok bármelyikét is vesszük figyelembe  – az 1861 és 1910 
közötti vagy 1918-1948 időszakát, végül az 1956 utánit  –  világossá válik, hogy bár 
számos egyesület és mozgalom volt képes bizonyos részfeladatok megoldására, de 
egyedül és kizárólag a magyar egyházközösségek és lelkészek képezték azt a hálózatot, 
amelyre országhatároktól függetlenül, a legkülönbözőbb problémák megoldásában 
mindig számitani lehetett. A magyar egyházak nyugaton pótolhatatlan és meghatározó 
szerepet töltenek be nemcsak a hitéletben, hanem a magyar nemzeti közösségek ön-
azonosságának megőrzésében és a sajátosan magyar kultúra megélésében.   
 
Ezen rövid előbeszéd után, vázlatos képet igyekszem nyujtani a nyugati magyarság 
helyzetéről, már itt is érintve a jövő lehetőségeit.  A kilencvenes években bekövetkezett 
rendszerváltó történelmi fordulat után a nyugati világban élő magyarság  kétségtelenül 
bizonyos identitászavarba került: a magyarországi demokratikus átalakulás és demokra-
tikus jogállam intézményeinek kiépülése, valamint a korábban tilalmas politikai és 
szellemi értékek szabad  érvényesülésének lehetősége mintha megfosztotta volna  
korábbi történelmi mandátumától az emigrációt.  
 
Mindehhez az is hozzájárult, hogy azok az emigráns személyiségek, akik évtizedeken 
keresztül sok áldozatvállalással szervezték a nyugati magyarok mozgalmait és vezették 
intézményeit, idős korba kerültek, közülük sokan hazatértek. A fiatal generációk, a 
második és főként a harmadik nyugati nemzedék pedig az élet természetes rendjének 
megfelelően  jórészt asszimilálódtak azokban a társadalmakban és kultúrákban, amelyek 
szüleiket 1944-ben, 1948-ban vagy 1956 nagy emigrációs hullámai után befogadták.  
 
A  nyugati világ magyarsága létszámát és intézményi erejét tekintve egyaránt radikáli-
san megfogyatkozott a kilencvenes évek során. Igaz, mondjuk ki nyiltan, például az 
amerikai magyarság létszáma  korántsem volt olyan nagy, mint  ahogyan ezt szivár-
ványos elképzeléseket tápláló statisztikusok állitották. A mai helyzet pedig az, hogy 
jelentősen csökkent a magyarok száma az Egyesült Államokban.  2000-ben 181 060-nal  
kevesebb magyart számláltak meg az Államokban, mint 10 évvel korábban.  Míg 1990-
ben  1 579 784 személy vallotta magát magyar származásúnak, 2000-re ez a létszám     
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1 398 724-re esett vissza, ami 11,50%-os fogyást jelent. Hasonlóan alig védhető az 
Angliában, pontosabban az Egyesült Királyságban élő, általában 25.000-re taksált 
magyarok száma. Miután az országban nemzeti hovatartozást kimutató népszámlálás 
nincs, csak saját statisztikára, vagy találgatásra szoritkozhatunk. Örülhetünk, ha 15 
ezren vagyunk.  
 
Az egykori emigráció – mai magyar nyugati közösségek – azonban, ha radikálisan 
fogyatkozó létszámban is, de élnek tovább. Persze egy közösség súlyát, befolyását nem-
csak létszámában lehet lemérni.  A nyugati magyarságnak a kilencvenes években is 
tekintélye és politikai-kulturális befolyása volt, a befogadó országok társadalmában is. 
A nyugati világban élő magyarok, avagy magyar származásúak között imponáló szám-
ban találhatók tekintélyes politikusok (például az amerikai George Pataki és Tom 
Lantos, a francia Nicolas Sárközy és az angol Schöplin György), gazdasági hatalmas-
ságok, sikeres orvosok, épitészek, mérnökök, lelkészek, közgazdászok és igy tovább. 
Őket mindenképpen el kellene érnie a magyarországi politikai és szellemi életnek 
avégett, hogy a nagyvilágban, mint önkéntes diplomaták képviseljék, védelmezzék a 
magyar érdekeket, értékeket. Természetesen a Kárpátmedencében élő kisebbségi 
magyarok érdekeit is. Az 1998-2002-es polgári kormány komoly erőfeszítéseket tett 
arra, hogy az anyaországi magyarság véráramkörébe bevonja a nyugati magyar élet 
területén munkálkodókat is. Így, komoly értéknek foghatjuk fel, hogy a polgári kor-
mány a Határon túli Magyarok Hivatalának rendezésében létrehozta a Magyarország 
2000 konferenciasorozatok keretében az Egyház és Magyarság konferenciát, majd pedig 
a Magyarország 2000.IV. tanácskozást a Magyarság lehetőségei az ezredfordulón és 
végül  Magyarország 2000, szakmai tanácskozást, melyek anyaga könyvalakban is 
elérhető. Erősen reméljük, hogy a mai kormányzat is magáévá teszi azon igéretét, hogy 
gyakorlati felelősséget érez a magyarság egészéért. 
 
A nyugati magyarság az emigráció hosszú éveiben igen sok szellemi értéket halmozott 
fel. Nagy kérdés, hogy ezeket az értékeket integrálta-e a hazai szellemi élet a rendszer-
váltás után. Az egykori emigráció írói, művészei közül néhány rangos kitüntetést kapott: 
Határ Győző és Vásáry Tamás Kossuth-dijat, Márai Sándor poszthumus Kossuth-dijat ; 
Gombos Gyula és Borbándi Gyula Széchenyi-dijat; Czigány Loránt és Kabdebó Tamás  
József Attila-dijat kapott. Ugyanakkor igen sok olyan magyar író dolgozott a nyugati 
világban, mint például Cs.Szabó László és Szabó Zoltán, akiket elkerült az elismerés, 
amely Magyarországon viszonylag szerényebb szellemi teljesítményeknek is kijárt.  
 
A nyugati magyar folyóiratok nagyobb részének megszűnése komoly veszteség, éspedig 
nemcsak nyugati veszteség. Ezek a folyóiratok ugyanis bizonyos távlatból és magas-
latról kisérték figyelemmel a magyarországi és Kárpát-medencei politikai és szellemi 
eseményeket, és általában elfogulatlan véleményeknek adtak teret. 
 
Mindezek után nyilvánvaló, hogy a nyugati magyarság jövője nem ad okot túlságosan 
nagy bizakodásra. A magyarság létszáma rohamosan fogy, a felnövő új nemzedékek 
nem tartják fenn sem az anyanyelvet, sem a nemzeti identitást. Nagyrészt összeomlott a 
nyugati világ kulturális intézményrendszere. Erősen gyengül a nyugati magyar egyház-
községek élete. Ábrándoknak bizonyultak azok a várakozások, amelyek az esetleges 
hazatéréshez, illetőleg a magyarországi szerepvállaláshoz fűződtek. Ahhoz, hogy a 
nyugati magyarság legalább részben fennmaradjon, a velük való állami gondoskodás és 
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egy közösen kimunkált politikai stratégia fordulatára volna szükség. Ezt a fordulatot 
azonban józan számvetésnek és mérlegelő eszmecserének kellene megelőznie. 
 
A 20. század a magyarság szétszórásának, szétszóródásának évszázada volt. Arra kell 
törekedni, hogy a 21. században az erők összefogásával, közös célok tudatosításával, a 
tennivalók gazdaságos elosztásával a nemzet javára reális értékű hasznosítás következ-
zék be, hogy amit eddig hátránynak éreztünk, a jövőben előnnyé változzék.  

3. 

Mondandóm harmadik, befejező részében röviden érintem megmaradásunk lehetőségeit 
a realitások figyelembe vételével. Tulajdonképpen a hogyan tovább kérdése kerül elő-
térbe.  
 
 Az a tény, hogy a nemzet életében sorsdöntő fordulat következett be, Magyarországon 
(is) megbukott a kommunista rendszer és a diktatúrát demokratikus államberendezés 
váltotta fel, uj helyzetet teremtett a világ összmagyarságának számára is. Míg évtize-
deken át az otthon nem létező politikai ellenzék helyettesítése volt az emigráció köteles-
sége, célja pedig a rendszer lebontása, most egy szabadon választott független ország-
gyűlés által megbízott kormány áll hazánk élén.  Ezzel ellenzéki szerepünk módosult. 
Nem szűnt meg, csak kisebbedett, vagy mondhatnám így is: politikai mozgáskörünk 
vált szűkebbé.  Hiszen egy szabad és demokratikus Magyarország esetében is elképzel-
hető, hogy Nyugaton élők a budapesti kormány ellenzékévé válnak. Megszűnt viszont 
az a fajta szembeállás és konfliktus, amely a hazai kommunista diktatúra és a demokrá-
cia nyugati hivei között létezett az első szabad választásokat megelőző évtizedekben. 
 
Ebben az új helyzetben, amely egy velünk történő folyamat része, újra tájékozódnunk 
kell. Helyzetünket reálisan felmérni, feladatainkat a szükségletnek megfelelően újra 
módositani.  –  Hegelről szól az a nevezetes egyetemi történet, hogy egyszer, amint egy 
bizonyos eseménysorozat tükrében mutatta be saját történelemfilozófiáját, egyik 
hallgatója, egy fiatal történész közbekiáltott: „De Professzor Úr, a tények egész mást 
tanúsítanak!” „Az a tények baja” – válaszolt Hegel, és folytatta előadását. Hegellel 
ellentétben a magyar szerveztek vezetőinek világszerte, természetesen beleértve a 
jelenlévőket is, számolniuk kell a tényekkel, az idő múlásával, változó körülményekkel. 
A rómaiak ősi bölcsessége időtálló: Tempora mutandur et nos mutamur in illis ( az idők 
változnak, bennük mi is változunk). Különben képtelenek lennénk az alkalmazkodásra, 
átfogó értékelésre és új értelmű cselekvésre. 
 
Ami a nyugat-európai helyzetet illeti, az egyfelől – természetszerűleg – része a nyugati 
szórványmagyarság egészének, másfelől pedig annyiban más, amennyiben az előny és 
veszteség képlete állt elő. Ez jó néhány éve kezdődő de napjainkban is létező folyamat. 
Ezen azt értem, hogy például és elsősorban  Németország, Svédország és egyáltalán a 
Skandináv államok feltöltődtek Romániából és kisebb mértékben Vajdaságból és Kár-
pátaljáról elvándorló, kitelepülő magyarokkal. Ez a helyzet kétségtelenül új tartási 
dinamizmust eredményezett az említett nyugat-európai országok magyar szövetségei-
nek.  
 
Angol háttérből jőve említem azt a nagyon praktikus gyakorlatot, miszerint nagyon 
komoly tudományos, teológiai előadásokat is néhány szellemes történettel fűszereznek. 
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Járja a mondás, hogy ilyen alkalmakkor három – figyelmet felkeltő – történetet illik 
elmondani. (Temetésen elég kettő is.) 
 
Nos az én történetem egy jeles angol politikusról szól az egyik külföldi nagykövetség 
fogadásán. Politikusunk előtt a túlzott alkoholfogyasztás következtében kialakult ködből 
egy lila színű „jelenség” bontakozott ki. Odalépett hozzá és táncra kérte. A lila jelenség 
így válaszolt: „ Először is részegekkel nem táncolok. Másodszor: most épp a himnuszt 
játsszák. Harmadszor: én vagyok a limai érsek.” 
 
Az elhangzottakkal ellentétben én nem vagyok alkoholmámor hatása alatt, s mai  „józan 
vízióm” tárgya az egyetemes magyarság, – benne a mi nyugati, szórványmagyarságunk 
– helyzetével kapcsolatos néhány észrevétel. Természetesen a teljesség minden igénye 
nélkül, a további együttgondolkodás, beszélgetés és közös vajudás reményében, tézis-
szerűen foglalok össze néhány gondolatot. 
 
 Mérjük fel a valóságot. 
 Ma már nyilvánvaló, hogy a nyugati magyarságra Magyarországon belpolitikailag 

szinte alig hárul szerep. 
 Ha beszűkültek is az emigráns politikai lehetőségek, bő tere kinálkozik a vallási, 

kuturális és társdalmi tevékenységeknek.  
 A meglévő, és egyre bővülő hivatalos magyar Kultúrintézetekkel való 

együttműködés. 
 Mindinkább nyilvánvaló, hogy nem globális világszervezet, hanem regionális 

együttműködés nyujthat segítséget hatékony cselekvéshez.  
 Segítséget nyujtani ahhoz, hogy a magyarországi változások zaklatott korszakát a 

megállapodottság és a fokozatos fejlődés nyugalma váltsa fel. 
 A legfőbb teendő továbbra is a meglévő keretek fenntartása, azoknak élettel való 

megtöltése. Helytörténeti összefoglalók megírása.  
 Elengedhetetlen a Magyar Baráti Közösség (és más hasonló) évi konferenciáinak 

folytatása. 
 
 
 
 
 

*** 
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Gémes István: 

 
A Szentlélek az őskeresztény igehirdetésben1 

 
 
 

Mindenekelőtt az általam megadott dolgozatcímhez kell két, előzetes megjegyzést 
fűznöm. 
 
1. 

Nem arra gondoltam, hogy a  Szentlélekről, mint a korai egyház általi, új tanszerű 
leírásáról vagy későbbi dogmatikai megfogalmazásáról kell szólnom. Hiszen a SZ már a 
zsidóság szellem- és gondolkozásvilágában is nagy szerepet játszott. Következésképpen 
az első keresztények – akik ebben a szellemiségben nőttek föl –, nem annyira valami 
róla szóló tanítást igényeltek elsősorban. Különben is ismeretes volt, szinte lépten-
nyomon a SZ jelenléte  Izrael  népe életében és hogy a SZ az Isten tulajdona, és mint 
ilyen, kevésbé le- és körülírható, inkább  valami titokzatos és dinamikus, megtapasztal-
ható valóság. Isten ereje jut benne kifejezésre, s ezt a minden valóságot túlszárnyalni 
képes erőt érzik azok, akiket megérint, akikre rászáll vagy akiknek adatik. A SZ meg-
nyilvánulásai a maguk azonosságában és mégis egyediségében lesznek fontosak, mindig 
meglepőek és mindig újak. Tőlük az érintettek életük minőségi fokának emelkedését is 
várják. Ezek biztosítják számukra az isteni szféra jelenlétét és az abba való reményteljes 
beépülésüket. 

Ez vonatkozik az egyes Jahve-hívőre csak úgy, mint a közösségre is. Nagyon 
szépen tudósít erről 2 Krón 20,14, ahol arról van szó, hogy egy Jahaziél nevű lévitára 
száll le az Úr Lelke, s ez a gyülekezet jelenlétében történik. Kétség kívül az itt a tudósí-
tó szándéka, hogy az egyéni lélek-befogadást oda helyezze el, ahová az tulajdonképpen 
való, mégpedig a gyülekezet közösségébe. Amelyben még a citerások, lantosok és cin-
tányérosok is „ihletetten“, inspiráltan játszanak (1 Krón 25,1), s ezt a tudósító prófétai-
nak nevezi. Ez a közösség tud az egyes embert megváltoztató SZről (1 Sám 10,6), csak 
úgy , mint népi-nemzeti hősökről, akiket ugyanez a Lélek tett képessé hőstetteikre. (Bír 
számtalan példája!) 

Hogy később a Messiásnak is ilyen lélekhordozónak  kellett lennie: „Vesszőszál  
hajt ki Izsai törzsökéből... az Úr Lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a 
tanács és az erő lelke“ (Ézs 11,1) – az föl sem tünhetett a népközösség liturgikus/isten-
tiszteleti gyakorlatának megfelelően. Hiszen míg a SZ esetenként árad ki egyes szemé-
lyekre, ill. közösségekre, addig a Messiás a SZ állandó hordozója, részesedve folyama-
tosan az Isten SZ-ből.: „...szolgám, akit támogatok,az én választottam, akiben gyönyör-
ködöm, Lelkemmel ajándékoztam meg...“ – így fogalmazza ezt meg az egyik Ebed 
Jahwe ének (Ézs 42,1). 

Másrészt éppen az isteni Szolga állandó és folyamatos lélekbírása az egyik 
garancia is arra, hogy a messiási időben majd az egész nép részesül – éppen rá való 
tekintettel – az Isten SZ jelenlétében: „Lelkemet árasztom utódaidra...“ (Ézs 44,3), „az 
én Lelkemet adom belétek...az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek...“ (Ézs 
36,27-28). 

                                                           
1 Elhangzott az Ev.Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszéke 2002. nov.19-én tartott 
blokkszemináriuma keretében: „Az Írás ihletettsége az Újszövetség szemszögéből.“ 
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Első hallgatói minden további nélkül el is hitték a Názáreti Jézusnak is, hogy ez 
az így ismert prófétai Lélek szállta meg őt megkeresztelése alkalmából (Mt 3,13-17;Lk 
3,21-22.; Jn 1,32-34). Bár Mk ezt külön nem említi keresztelési tudósításában, de 
közvetlenül utána azt mondja el, hogy Jézust a megkeresztelése után „a Lélek azonnal 
kivitte a pusztába“ (1,12). Amikor pedig Lukács azzal kezdi Jézus názáreti fellépésének 
leírását, hogy „Jézus a Lélek erejével tért vissza Galileába“ (Lk 4,14), – szinte magától 
értetődőnek tűnik, hogy a zsinagógában nem is olvashat föl mást – introituszként – 
minthogy „az Úr Lelke van rajtam, mivel fölkent engemet...“ (Lk 4,18). 

E két, valószínűleg történetileg is megálló eseményre – főleg a másodikra – Názá-
retben megoszlottak a viszhangok. Hogy felajzott ellenfelei nemcsak kikérik maguknak, 
hogy a Názáreti saját magában látja/tudja az ézsaiási prófécia beteljesedését és megölé-
sére is készek, abban már előrevetíti árnyékát mindaz a sors, amely az őskeresztény 
prédikátoroknak is kijut később. Vígasztaló, hogy Jézus már kiküldésükkor beszélt a 
rájuk váró zaklatásokról, amelyektől nem kell félniök, hiszen pontosan a SZ adja majd 
szájukba, amit a vádaskodásokra mondaniok kell (Mt 10,20). 

Dolgozatunkban arra figyelünk, hogy hogyan tesznek bizonyságot ezek a prédiká-
torok a beszédeikben/munkájukban jelenlevő és munkálkodó SZről. 
 
2. 

A második megjegyzésemmel szeretném kiegészíteni a címet: A SZ az őskeresz-
tény igehirdetésben, ahogy azt az Ap Csel-ben megőrzött prédikációtöredékekből meg-
állapíthatjuk és megismerhetjük. 

Tudatában vagyok annak, hogy ez a bővítés egyrészt leegyszerűsíti, behatárolja, 
másrészt bonyolultabbá teszi a feladatomat. Nem óhajtok a már meglevő nagyon sok és 
többségében kiváló munka mellé újabb értekezést sorolni pl. „A SZ az újtestámentum-
ban“ címen. Inkább csak az említett töredékeknél maradok, remélve, hogy elmondha-
tom e szümpózium hallgatóinak, búvárkodásom eredményét. 

Vak volnék azonban, ha nem vallanám be azt a két akadályt, amely e kutatás elé 
tornyosul. Az első az az ellenvetés lehet, hogy munkámat éppen egy lukácsi műre, az 
Act-ra korlátozom, amely szinte a Lélek jegyében és inspirációjára, no meg annak be-
mutatására specializálta magát. Köztudott, hogy sehol az Újtestámentumban nem 
hallunk annyit a Lélekről, mint a lukácsi kettős műben. Illusztrációképpen álljon itt 
Schneider statisztikai táblázata, amely mindennél ékesebben beszél: 
   

Mk Mt Ján Össz. Lk + Act Össz.  
a.)   23 19 24 66 36 + 70 106 Pneuma összesen 
b.)    6 12 14 32 17 + 58 75 Pneuma tú theu 
c.)    4   5   3 11 13 + 41 54 Pneuma hagion 

(G. Schneider, Apostelgeschichte I. 257. 4.jegyz.) 
 

Ha a pneuma és különböző kombinációs formái ilyen massziv töménységgel fog-
lalkoztatják  a lukácsi iratokat, nem illuzórikus-e éppen az egyik művében található 
töredékekkel  foglalkozni? Mi más lehet ezekben, mint valamiképpen minden, a Lélek-
kel valahogy összekapcsolhatóan és egyértelműen ábrázolva? 

A másik ellenvetés súlyosabb és az Act ú.n. missziói prédikációira vonatkozik, 
amelyek éppen kutatásom tárgyai. Az újtestámentum kutatása során már korán felvető-
dött ezek  hitelességének kérdése. Anélkül, hogy e tematikába részletesen belebocsát-
koznék, meg kell állapítanunk, hogy a kutatók a következő, idevonatkozó pontokban 
jelentettek be óvást: 
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(a) Az Act azt tanúsítja, hogy Jézus Krisztus hogyan dolgozott tovább, mennybemene-
tele után is, a SZ segítségével/erejével, a neve által (3,16), óriási földrajzi kiterjedés-
ben Jeruzsálemtől el egészen Rómáig.1 

(b) Az Act tehát tanúságtétel,egyfajta missziói bizonyságtétel a Krisztus ügye állásáról 
és nem tekinthető történetileg értékelendő adatgyüjteménynek. 

(c) Ókori példákkal (Herodotosz, Xenofon, Livius, a Makkabeusi könyvek és Josephus 
Flavius) való összehasonlítás mutatja, hogy Lk is azonos stíluselemeket használ, 
mint ókori példái. Ezek közé tartoznak pl. elevenen előadott, rövidebb-hosszabb 
beszédek is, amelyek a történések fontos csomópontjain az esemény jelentőségét 
vagy azok erkölcsi mondanivalóját kívánják kiemelni, aláhúzni, miközben meg-
szakítják azok elmesélését.2 

(d) Az Act szövegének egyharmadát az a 24 beszéd teszi ki, amely – Pesch számolása 
szerint – Pétert nyolcszor, Pált kilencszer engedi szóhoz jutni. Más, fontos szemé-
lyek is megszólalnak: János, István, Fülöp, Barnabás, Jakab –, de az olvasásnál nem 
az a benyomásunk, mintha itt egyes beszédekről lenne szó, – bár Péter beszéde 2,14-
36 csodálatosan korrekt és világos felépítésű teljes műnek tűnik –, hanem, mintha 
mind a 24 egyetlen egy, nagy összkompozíciónak lenne szerves része. Ezt újabban 
Schneider hevesen elutasítja.3 

(e) Újabban a Dibeliusszal kezdődő kutatók sora sok-sok, időközben sikeresnek elköny-
velt kutatási eredményét erősen megkérdőjelezték.4 

 
Már M.Hengel utalt arra, hogy az Act-t nem abból a szempontból kellene bírálni, 

hogy hagyományanyagot egyre bőbeszédűbben tár olvasói elé. A keresztény történet-
írásnak hálásnak kellene lennie Lukácsnak, hogy minden szűkítési kisérletnek ellenállt.5 
Nem is beszélve arról, hogy míg az evangéliumok Jézus életének egy, maximálisan 
három évét  tekintik át, addig Lukács az Actban a kezdeti kereszténység 30 évéről nyújt 
nagyvonalú vázlatképet. Már csak ezért sem tartható az a vélemény, amely szerint az 
Act missziói beszédei „kevésbé tekinthetők hagyományok őrzőinek, hanem inkább 
helyzetek szemléletessé tételének elbeszéléstechnikai eszközei“, bár a Péter beszédében 
igen sok „régi“ eleme található az ősi igehirdetési sémának.6 

Valószínűleg abból kell tehát kiindulnunk, hogy a missziói beszédek nem hogy 
nem Lukács saját kompozíciói, hanem a korai kereszténység missziós igehirdetési mód-
szerét tükröző legrégibb hagyományanyagok. Régiségük mellett szól az is,  hogy felépí-
tésükben, mintha egy az egyben átvették volna a zsidók felé elhangzott első keresztény 
igehirdetések sémáját, felépítését. Dolgozatunkban ezért, alapjában véve, mégis úgy 
foglalkozhatunk e mozaikkövekkel, hogy azok az őskereszténység számunkra elérhető 
legrégibb misszióstratégiai értékei.   

Az őskeresztény igehirdetés mozaikköveit próbálja áttekinthetőbbé tenni a követ-
kező táblázat.  Az itt közölt beszédtöredékek mozaikköveiből összeállítható egy bizo-
nyos kép, amely, bár a történetkritika mérlegére téve erősen vitatható, – alapvonásaiban 
egyértelmű és vitathatatlan. 

 
 

                                                           
1 H. Baltensweiler, Act. In: Bo Reicke + Leonhard Rost, Bibl.-Hist. Handwörterbuch I. 113-115. 
2 Henning Graf Reventlow, Epochen der Bibelauslegung I. 73. 
3 R. Pesch: Apg. In EKK V/1, 42. – Schneider, I. 97. 80. lábj. 
4 Dibelius, Die Reden (1949) 122kk. – Wilckens, Missionsreden (19743) – Kliesch, Das 
heilsgeschichtliche Credo (1975) – Dodd, The Apostolic Preaching and ist Development (1936) – Roloff, 
Anfänge der soterioblischen Deutung des Todes Jesu, in: NTSt 19 (1972/73) – Jerwell, Zur Frage der 
Traditionsgrundlage der Apg in: STL 16 (1962) – Ellis, Midraschartige Züge in den Reden der Apg, in: 
ZNW 62 (1971) – Michel, Die Abschiedsrede des Pls an die Kirche, Ap 10,17-38 (1973).   
5 M. Hengel, Zur urchristlichen Geschichtsschreibung, 1979, 17.l. 
6 Roloff, 49-50 
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1. Jézus ügye az őskeresztény igehirdetésben (táblázat).  
 

Act 
„Prédi
kátor“ 

ÓT-idézet 
Tanúk Felelős „KELL“ 

Feltá-
masztotta 

Szent- 
Lélek 

Megjel. 
         Eredménye 
    Jézus       pro nobis 

 
1,3-8 

 
Jézus Ézs 32,15 

       49,6 

 
TI lesztek 

   megkeresz-
teltettek, 
rátok száll 

   

 
1,16-22 

 
Péter 

Zsolt. 41,10 
          69,26 
        109,8 

MI 
+ 

Mátyás 

  
DEI 

feltámasz-
totta, 
felemelte 

    

 
2,14-40 

 
Péter Jóél 3,1-5 

Zsolt.16,8-11 
       109,1 

 
MI ti öltétek 

meg, fel-
szegeztétek 

terve sze-
rint oda-
adatott 

 
feltámasz-
totta 

 
kitöltetik 

 Úrrá tette 
Krisztussá 
Ist. jobbj. ül 
SZ-t kapott 

megtérés 
keresztség 
SZL-
ajándékát 

 
3,12-26 

 
Péter 

Ex 3,6 
Dt 18,15-20 
Lev 23,29 
Gen 22,18 

 
MI kiszolgál-

tatni, 
megtagadni 

 
DEI 

 
feltámasz-
totta 

   
Messiásul 
rendelte 

felüdülés 
feltámaszt. 
nektek 

 
4,8-12 

 
Péter 

 
Zsolt.118,22 

  
megfeszí- 
tettétek 

 
adatott 

 
feltámasz-
totta 

megteltek  
Szt-el 
ő + 
imádkozók 

  
sarokkő 

 
üdvösség 

 
5,3-9 

 
Péter 

     hazudtál neki, 
megkisér-
tetted 

   

 
7,52.55 

 
István 

 
Próf. 

 
árulók 
gyilkosok 

  
megtelt vele, 
Sztl-el telten 

  Igaz,  
 Isten      
 jobbján 

 

8,15.19 Simon 
     pénz + 

hatalom 
   

8,32.39 Fülöp Ézs 53,7-8     elragadta    
9,17.20 Anániás      telj meg vele megjel. Isten Fia újra lát 
 
10,34-42 

 
Péter Dt 10,17 

Ézs 61,1 
Dt 21,22 

MI kivá-
lasztottak, 
nem egész 
nép 

megölték, 
fára  
feszítve 

 
kell 
hirdetni 

 
feltámasz-
totta 

Názáretit 
felkente 
beszéd alatt 
leszállt 

megjel. 
nyilvá-
nosan 

 
élők + 
holtak bírája 

bűnbocsá-
nat 
hívőknek 

11,5-17 Péter 
     míg beszélt. 

leszállt rájuk 
   

11,24.28 Barnab.      telve Sz-el     

21,11 Agabus 
     általa 

jövendölt 
   

 
 
13,16-41 

 
 
Pál 

Zsolt.2,7 
Ézs 55,3 
1 Sám 13,14 
Zsolt.89,21 
Zsolt.16,10 

 
 MI, a 
 feltám. 
 tanúi 

 
ölesse meg 
sírba tették 

 
igéretek 

 
feltámasz-
totta 

 
megjel. 
több 
napon 
át 

  
bűnbocsá-
nat 

 
15,7-11 

 
Péter 

  
én 

   megadta 
nekünk, nekik 
is 

  kegyelme,
üdvözü-
lünk 

16,6 - 
     nem engedte 

őket Ázsiába 
   

 
17,22-31 

 
Pál 

Ézs.4,25; 
40,18; 56,6 
Zsolt.50,12 
Zsolt.145,18 

 
mindenki 

   
feltámasz-
totta 

    
itél 

 
19,1-7.21 

 
Pál 

     kezét rájuk... 
leszállt  
L.által Pál 
Makedóniába 

  
nyelveken 
szóltak, 
prófétáltak 

 
 
20,18-35 

 
 
Pál 

     kényszeríti 
Jeruzsálembe.
megjövendöli: 
nyomorúság, 
fogság, 
vigyázóká tett 

   

 
26,2,23 

 
Pál Mózes + 

próféták 

  
szenvednie 
kell 

feltámaszt
halottak 
közül 

   világossá-
got hoz a 
népeknek 

 
28,25 

 
Pál 

 
Ézs.6,9-10 

    
szólt Ézs.próf. 
által 

  pogányok: 
üdvösség, 
kövér szív 
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A gyakoriság elvét követve a következő közös nevezőket találjuk a  töredékekben: 
 
1. 

Általános meggyőződés, hogy Isten parancsolta meg, rendelte el, hogy az aposto-
lok a történtekről tanúskodjanak. Már a meghalt Júdás helyébe is azért kellett egy 
androszt választani (Mátyás), mégpedig a Jézussal járók közül, hogy a többiekkel együtt 
martüra tész anasztázeósz autú legyenek (Act 1,21-22). Hangsúlyos lesz, hogy  mi 
vagyunk a tanuk, s hogy „mi így prédikálunk és ti így lettetek hívőkké“ (1 Kor 15,11), 
ill. hogy nem mindenkinek, hanem csak a választottaknak jelent meg a feltámadott 
(13,31). A megbízatás határozott feladatot jelent: „Az atyáknak tett igéretet beteljesítette 
nekünk, az ő gyermekeiknek“ (13,23), ezt hirdetjük tehát. – A megbizatást még mélyeb-
ben meg kell alapozni: „Mi tanúi vagyunk annak, amit (Jézus) tett a zsidók tartományá-
ban és Jeruzsálemben“ (10,39). A megbizatást mintegy megújította Isten a Feltámasztott 
megjelenéseivel. Láthatóan megjelent, tanusítva élő voltát, de nem az egész laosz-nak, 
tehát nem az egész zsidó népnek, „hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kivá-
lasztott erre az Isten: minekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a 
halálból“ (10,41) és ő parancsolta nekünk, hogy hirdessük/kérüxai a népnek/laosz, hogy 
ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak.“ (10,40-42) 

Meglepő az az öntudat, amely e mondatokból árad. Egyrészt kiváltságtudat ez – 
„mi, erre kiválasztottak“ – „rendeltelek téged világosságul az egész népnek/ethneszin“ 
(13,47), – másrészt a laosz és az ethnoi megkülönböztetése is hallatlan merészséget árul 
el: a Feltámadott tanúinak ugyanúgy világosságot kell hirdetnie mindkét népcsoportnak 
(26,23). A prédikátorok következetesen csak Izráel népére használják a laosz kifejezést, 
míg a pogányoknak ethnoi a neve. Ezt a feladatot veszik át tehát a Feltámadottól a tanú-
prédikátorok. 
 
2. 

Következő alapmeggyőződésüket a dei igével  fejezik ki. Ennek használata igen 
gyakori az Újtestámentumban, bár az előfordulási helyek egyharmadát Lukács veszi 
igénybe. Mt, Mk, Jn 20 esetben, Lk 12, Act 23 alkalommal.1 A legfontosabbak ezek: 
„Be kellett teljesednie az Írásnak“ (1,16); „kell, hogy egy férfi a feltámadás tanúja 
legyen“ (1,18); „Krisztusnak kellett szenvednie és feltámadnia“ (17,3; 26,23); „Jézus 
Krisztust az égnek kell magába foglalnia“ (3,11); „általa kell megtartatnunk“ (4,12). De 
nem hiányzik ez a kifejezés az evangéliumokból (Mt 26,54; Mk 9,11; Lk 4,43; 21,9; 
24,26; Jn 3,14,30) sőt a levélirodalomból sem (2 Kor 5,10; 1 Kor 15,53). Lényegében 
ugyanezt fejezi ki a to dedomenon passzivuma is (4,12), valamint a Jézus Isten általi 
„meghatározása“ (hóridzein 17,31) vagy a biztos és szent igéretek beváltása (13,34). 
Mindezek mögött az a meggyőződés húzódik meg, hogy mindent, ami Jézussal történt, 
azt isteni kell, szükségszerűség követelte meg. Ezért mondja Péter teljesen nyíltan, hogy 
mindezt az Isten döntötte el: horidzein=definire, statuere, constituere, praedestinare 
(Hauck) a saját akarata/boulé és előrelátása/prognosis szerint. Eszerint adta oda/ekdoton 
Isten a Fiút (2,23), t.i. kiszolgáltatta azoknak, akik aztán megölték/aneilata. Az emmau-
si jelenetben a Feltámadott ezt szemrehányóan mondja utastársainak: „Hát nem ezt 
kellett-é elszenvednie a Krisztusnak...?“ (Lk 24,26). Isteni döntés és abból következő 
„kényszer“ alatt történtek a dolgok, s nem is történhettek másként. Prédikátoraink egy 
pillanatra sem hagyják kétségben olvasóikat afelől,  hogy itt távolról sem az ő ambició-
                                                           
1 E. Fascher,Theologische Beobachtungen zu dei, in: Ntliche Studien f.R.Bultmann, 1957, 228-254. 
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ikról, nem is valami véletlen sorskérdésekről van szó. Ők maguk is annak az Úrnak a 
szolgálatában  állnak, aki SZ. által nemcsak Jézus Krisztus életútját szabta meg, de a 
vele történt eseményeket – beleértve az Isten országa megvalósulását – előre meghatá-
rozta. Sőt az azt előre jelző ótestámentumi idézeteket is szolgáltatta nekik, hogy annál 
világosabbá váljék a missziói munkájuk minden feltétele. 
 
3. 

Az Actban található beszédtöredékekben – jellemző módon – sehol nincsen arról 
szó, hogy Jézus meghalt. Pálnál ez viszont állandóan visszatérő kijelentés (Rm 5,6; 
6,10; 14,9; 8,34, etc.) Azonban az is fontos, hogy nála szinte mindig csak hitvallásszerű 
mondatokban. Prédikátoraink ehelyett azt hangsúlyozzák, hogy kiket terhel a felelősség 
azért, amiért 

odaszögezték/proszpegnünai, t.i. a keresztre (2,23); – megölték/anaireó az élet 
fejedelmét /archégón tész dzoész (10,39); – kiszolgáltatták/paredókate; – 
elárulták/ érnézaszthe;  – helyette Barabbást kívánták/ étédzaszthe. 

Éppen úgy, ahogy atyáik üldözték és megölték a prófétákat, mivel az Igaz eljövetelét 
hirdették; – akinek árulói/prodotész és gyilkosai/fóneüsz lettek (7,52); illetőleg Pilátus-
sal megölették (13,22-39). Prédikátoraink mondanivalója e kemény támadás nélkül el 
sem képzelhető, s ennek súlyos következményeit is viselniök kellett.  
 
4. 

Egyöntetűen emelik ki a prédikátorok a feltámasztást, mint Isten kizárólagos mű-
vét. Jézust Isten támasztotta föl, a halál fájdalmait megoldva 2,24; 10,40.; – Isten feltá-
masztotta a halálból (3,15;4,10;13,30;17,3); – a halottak közül elsőnek támadt föl (26, 
23); – Isten feltámasztotta őt a halottak közül, mondja Pál (Rm 10,9) és ez is az ő meg-
fogalmazása: feltámadt a harmadik napon (1 Kor 15,4). – A nagy változatosság talán 
arra is visszavezethető, hogy a feltámasztás ténye, mint olyan nem válthatott ki nagyobb 
megütközést a zsidó hallgatókból. Régi hagyományból származik Anna imádságának az 
a mondata, amely szerint „Az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz“ (1 Sám 2,6), 
amit a Mózes éneke még tovább pontosít: „Én ölök és elevenítek...“ (Dt 32,39). Már a 
18-kéréses imádságból ismert a mondat: „Légy áldott, Jahve, aki a holtakat megeleve-
níted“. A feltámasztás gondolata tehát közkeletű kellett legyen. 

Annál fontosabb volt az, ahogy az őskeresztény igehirdetők a Jézus feltámasztását 
Isten közvetlen tettének vallották. Számukra ez nem valami, az általános halottfeltá-
masztás keretében történő tette volt. Ő különlegesen  pártját fogta az ő Jézusuknak, 
nevét adta az ő feltámasztásához és ezzel éppen ezt a Feltámasztottat tette kinyilatkozta-
tása legfőbb hordozójává. 

Igy értendők Pál védőbeszédbeli kijelentései is. Félix előtt bevallja, hogy az őt 
vádoló zsidók egyetlen egy dologgal vádolják: „A halottak feltámadása miatt vádolnak 
engem ma“ (24,21). S ez semmiképpen nem úgy értendő, hogy az általánosan vallott 
feltámadáshitet támadta volna, ahogy ezt az Agrippa előtti védekezéséből ki is derül: 
„..semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek, hogy a 
Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki ELSŐNEK támad föl a halottak közül, világos-
ságot hirdet majd a népnek és a  népeknek“ (26,23). Itt viszont már az ellene emelt vád-
hoz egy egész sor érvet szolgáltathatott. Mint pl.: a Krisztus halála, feltámadása teljesen 
egyezik a Szentírással; a szenvedése is előre meg volt jövendölve (Ézs 53?); Krisztus a 
feltámadottak ELSŐJE lett.1 

                                                           
1 Ulrich Luz, Axel Michaels, Jesus oder Buddha, Leben und Lehre in Vergleich, 145. 
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Ugyanakkor a prédikátorok tovább is gondolják Istennek ezt a feltámasztó tettét; 
Jézus lett az „elaludtak zsengéje“ (aparché tén kekoimémenón) (1 Kor 15,20).1 „Első 
zsengeként támadt fel Krisztus“, azután pedig az övéi következnek sorra.( 1 Kor 15,23). 

Így a közismert üzenet Jézussal összekapcsolva meg kellett rémítse, ill.fel kellett 
bosszantsa a zsidó hallgatóságot. Jézusnak a prédikátorok olyan kiváltságos helyet kí-
vántak biztosítani, amely a zsidóságnál példátlan.2 Általában megfigyelhető, hogy az 
őskeresztény prédikációk főleg  zsidó hallgatóság előtt tárgyalják a feltámadás tanítá-
sát.3 Ám ehhez hozzá kell tenni, hogy a feltámasztás gondolata csak akkor lesz botrán-
koztató számukra, amikor annak elsődlegességét Jézussal kapcsolják össze és mintegy 
az érvényét vele akarják bizonyítani. 
 
5. 

Ugyancsak példátlan a zsidók Messiás-történetében az a kizárólagosság, amellyel 
a prédikátorok a Feltámadott  megjelenéseit helyezték az előtérbe és értelmezték azokat.  

Kétség kívül a Jézus valóságos feltémasztásának bizonyítására használták föl a 
megjelenéseket. A Pál által idézett anyagban (1 Kor 15,3-8) közölt részletezés tipikus 
példája ennek. Az 500 testvér nem volt Jézus tanítványa, de Pál maga sem.4 Hogy a 
tanítványok elsője Jakab, s csak utána következett a tizenkettő, az talán már annak 
bizonysága kíván lenni, hogy ennek az eseménynek is szervesen a zsidó keretek között 
kell lezajlania. Annál világosabb az 500 testvér kiemelése, ahogy azt a mellékmondat ki 
is fejezi: a közülük még élők bármikor megkérdezhetők tanúként. Ez már kifejezetten a 
hagyomány „történetiségének“ igazolására való érvelés. Kisérlet arra, hogy az egyéb-
ként a jövőtől elvárt általános feltámadást elővételezze a Jézus feltámasztásával és így 
beleépítse a mába, amelyben Jézus élt, tanított, meghalt és feltámasztatott. 

A megjelenések azonban még mást is igazolni kívánnak. Már Péter prédikációjá-
ban arra hivatkozik, hogy az élet fejedelme feltámasztásának „mi vagyunk a tanúi“ 
(3,15). Mivel azonban a feltámasztás maga tanúk nélkül zajlott le, mert Isten annak leg-
mélyebb titkát önmagának tartotta fenn, nem érthető Péternek ez a mondata másképp, 
minthogy ők, a tanúk, a feltámasztást hitelesen igazolók. Ezt hangsúlyozza erőteljesen 
Péternek a Kornéliusz házában elmondott  prédikációja is: „Nem az egész népnek, 
hanem az Istentől előre  választott bizonyságoknak, akik együtt ettünk és ittunk ővele, 
miután feltámadt halottaiból.“ (10,41) 
 
6. 

Minden jel arra mutat, hogy az őskeresztény prédikációnak szerves része volt 
Jézus mennyei felvitetésének a hirdetése is. Péternek a Mátyás megválasztása alkalmá-
ból elmondott igehirdetése éppen a hiányzó apostol megválasztásának szükségességét 
azzal indokolja meg, hogy a megmaradt tizenegyen kívül, – akik együtt ettek és ittak az 
Úrral – még valaki „kívülálló“ is kell tanuskodjék. Jézussal járásukat Keresztelő műkö-
désétől addig a napig számítja, „amelyen felvitetett tőlünk“ (1,22). Ezzel visszautal Act 
1,2.11-re és mind a három hely ugyanazt az analambanó igét használja. A hüpszoó 

                                                           
1 Tulajdonképpen az áldozati ritusból származó szó, ahol azt az állatot, termést, gyümölcsöt jelentette, 
amit – az egyébkénti használat előtt – az istenségnek/Istennek ajánlott fel az áldozatot bemutató. Bauer, 
161. 
2 A „feltámasztotta Krisztust test szerint“ (Act 2,30) kifejezés külön tárgyalást igényelne. 
3 Berger, Geschichte, 185. 
4 Itt valószínűleg védekezés van az esetleges tanítványi elfogultság vádja ellen. Nem azért valós a 
Feltámadott többszöri megjelenése, mert azt a tanítványok az események hatása alatt találták volna ki – 
mintegy belső használatra. 
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igével fejezi ki ugyanezt a gondolatot Péter egy másik prédikációjában: „Miután tehát 
felemeltetett az Isten jobbjára...“ (2,33) – té dexia ún tú theú hüpszótheisz.1 

A felvitetés, felemeltetés témája egészen biztosan ősi hagyományanyagból való és 
nem  hasonlítható össze  a vallástörténeti  párhuzamokkal, amelyek egy-egy mitológiai 
hős vagy istenség feltámadását írják le.2  Itt kimondottan Jézusnak az isteni hatalomra 
való visszatéréséről van szó. Ezt látja víziójában, közvetlenül a megkövezése előtt, 
István vértanú: „..és látta Isten dicsőségét/doxa és Jézún esztóta ek dexión tú theú..“ 
(7,55-56). 

Kérdés lehet, hogy a felvitetés/felemeltetés nem csak ugyanannak az eseménynek 
a más körülírása-e, amit a pédikátorok egyébként a feltámasztással írtak le. Lehetséges, 
hogy itt szó van a húsvéti élmény más formájú elbeszéléséről? Két régi hagyomány-
anyag azonban ellentmondani látszik, ezért érdemes vele foglalkozni. 

Az egyiket  1 Tim 3,16 őrízte meg egy himnusztöredékben.3 Ennek utolsó monda-
ta szerint „...felvitetett dicsőségben“. A három részes himnuszban a földi és a mennyei 
történések találkozásáról van szó, Jézussal kapcsolatban. Az utolsó mondat mennyei el-
lentétpárja a „hittek benne a világon“ lenne. A himnusz Jézus élete végét és nem egyes 
állomásait tartja szem előtt. Jézus az isteni doxa-ba vétetik föl, ami Pál szerint  már a 
megfeszítésénél is világos kellett volna legyen (1 Kor 2,8). A görög doxa sok vonást 
vett föl az ótestámentumi kábód-ból és  jelenti az isteni érdek- és hatalomszféra területét 
(Zsolt 19,2 Jer 14,21). Ha tehát Jézus ebbe a hatalmi szférába vétetett föl, akkor itt sok-
kal inkább a trónraszállás, hatalomrészesedés teológiai gondolata dominál – pl. a 110. 
zsoltár értelmében – mint a feltámasztásé. Ez a gondolat egyedülálló és a zsidóságnál 
elképzelhetetlen. Messze túlmegy azon, amit az igaz zsidó elvárt, hogy t.i. „Isten fiai 
közé számítják és a szentek között lesz birtokrésze“ (Sl. Bölcs. 5,5). Itt Jahve részt ad 
dicsőségéből  a felemeltnek és ezzel részelteti hatalmában. Ha azért István az Isten 
jobbján állónak látja víziójában Jézust, akkor talán csak a jánosi Jézus által megigért 
paraklétosz-ra, közbenjáró ügyvédre gondolt? (Jn 16,13;Rm 8,34; 1 Pt 3,22) A korabeli 
szimbólika szerint csak egy közbenjáró áll, az Isten hatalmában résztvevő viszont tró-
non ül. Ezt az Írás, azaz ebben az esetben a 2. és a 110. Zsoltár kifejezetten meghirdeti. 
Persze az is lehetséges, hogy a 110. Zsoltár csak később jelent meg a keresztények 
bizonyíték-repertoárjában4 és akkor  István víziója egyezne az eredeti őskeresztény 
igehirdetéssel. Az ott használt histamai ige fellépést, megjelenést, de ott állást is jelent-
het. István látja tehát az Isten jobbján levőt (perf.part.). 

Másik régi szövegünk a filippii levél Krisztus-himnusza: 2,6-11. Annak második, 
felmenő ágában (2,9-11) van szó Jézus minden mértéket meghaladó,5 hüperüpszoó fel-
emeltetéséről.6 Ez a felemeltetés a minden névnél nagyobb odaajándékozásával, s azzal 
a következménnyel jár, hogy előtte a kozmosz szférájában minden térd meghajol. Mert 
be kell látnia, exhomologeomai (=spondere, ünnepélyesen el kell köteleznie magát) 
mindenkinek, hogy  küriosz Jézusz Chrisztosz, Úr a Krisztus, a Messiás, a Felkent. 
(1Kor 15,28; Fil 3,21). 

Amit a himnusz itt leír, az nem a feltámasztásnak, hanem  Jézus felemeltetésének 
a közvetlen következménye. Itt is Isten az egyedüli cselekvő, Jézus mintegy elviseli az 
                                                           
1 Ez a felemeltetés feltételezi, hogy Isten Jézust a halálból, a halottak közül hozta ki, elannyira, hogy 
megjelenései alkalmával élőként mutatkozott és bizonyította meg magát. Ő tehát ilyen értelemben „a 
halottak közül az első“ (1Kor 15,20), a zsenge. 
2 Cserháti, Fil 103. 
3 Roloff egy himnusz teljes idézéséről szól. Der erste Brief an Timotheus. In: EKK XV. 192. 
4 K. Berger, Theol.gesch.d.Urchristentums, 21. 
5 C.Heinzelmann, Phil. in: NTD3, 1938, 552. 
6 Cserháti, Fil. 87. 
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Isten rajta és vele végrehajtott tettét. Ezt fejezik ki az ezzel kapcsolatban álló igék 
passzív alakjai is (1 Kor 15,4; Rm 6,4)1 

A felemeltetés így az őskeresztény igehirdetés szerves eleme: a prédikátorok 
Urukat most már az isteni hatalom teljes részesének vallották. Ebben Isten éppen a 
felemeltetéssel részeltette. 
 
7. 

Milyen hasznát, eredményét látják a prédikátorok Isten munkájának, amelyet 
Jézus halála és  feltámasztása által végzett el? Mit nyert vele Jézus és mit azok, akik 
hisznek benne? Jézusnak hármas jellemzésére kell itt figyelnünk. 

Péter szerint Isten őt fejedelemmé/archégón és üdvözítővé/szótér emelte/hüpszoó 
(5,31) – vagy: az élet fejedelmévé/archégón tész dzoész. Ezen túlmenően ő a feltámasz-
tott és felemeltetett Isten-fia, aki „tőle rendelt bírája élőknek és holtaknak“ (10,42).2  
Harmadsorban: Isten műve Jézusban igen korán nyert liturgikus jelentőséget is: „Isten 
rendelte őt engesztelő áldozatul...“ (Rm 3,24).3 Mind az apolütrózisz, mind a 
hilasztérion imaszövegekre utal, amelyek az istentiszteleti rendekből ismerősek voltak. 
Az apolütrózisz Pálnál aztán igen szívesen használt ünnepélyes szó volt (1 Kor 1,30; 
Kol 1,14; Rm 8,13). 

Ez a hármas jellemzés is világosan mutatja, hogy ez a Jézus szinte korlátlanul 
igénybe veszi  mindazokat az attributumokat, amelyek egyértelműen a teljhatalmát 
hivatottak kifejezni. 

 
Mit „eredményez“ most már ennek a teljhatalmú Úrnak a hatalomban való része-

sedése az erről szól igét elfogadó hívő számára? 
a) megtérést és bűnbocsánatot szerez Izraelnek(5,31); 
b) lehetővé teszi a megtérést (2,38); 
c) eltöröltetnek bűnei (3,19); 
d) igazzá teszi a benne hívőt (Rm 4,26); 
e) halálra adatott bűneinkért, hogy megláthassa az Isten igazságát (Rm 3,21-25); 
f) őt várhatja a mennyből (1 Thessz. 1,10), s aki megszabadít az eljövendő haragtól; 
g) ezzel a felüdülés idejét hozza el,4 azaz a végső megváltást (3,20), az üdvösséget 

(4,12); 
h) a pogányok felé nyitás nagy lehetőségét (22,21). 

 
1 Thessz. 1,10-et azért is ki kell emelnünk, mert ott Pál – a kutatók egybehangzó 

véleménye szerint – az őskeresztény prédikáció alapsémáját foglalja össze. Benne 
három lépés figyelhető meg:  a bálványoktól elfordulás és az Istenhez fordulás.  Isten 
föltámasztotta és megdicsőítette Jézust. S ez a megdicsőült Úr újra eljön. (Act 17,22.kk. 
20,21; Zsid 6.1k. 1. Pt 1,3kk.)  Akik tehát elfordulnak a bálványoktól és Istenhez térnek, 
azok – a feltámasztott és megdicsőült Krisztusra tekintettel – bizalommal várják a meg-
dicsőült Úr újra való megjelenését. Ez egybeesik a „harag napjának“ Ótestámentum 
által meghirdetett megjelenésével.  Ezt a harag napját hárította el Jézus a kereszthalá-
lával. Egyedül ő hárithatja el ezért  az Isten haragját a hívő felől is. „Aki hisz a Fiúban, 
örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja 

                                                           
1 Cserháti, 102-103. 
2 Ez  a szinoptikusok „Emberfiának“ a feladatával azonos (Haenchen 298). 
3 Michel szerint mindkét kifejezés feltehetőleg egy nagyon korai úrvacsorai liturgiából származhat. 
Michel, Rm 106.  
4 G. Lohfink, Christologie und Geschichtsbild in Apg 3,19-21 in B2 NF 13 (1969) 230 k. 24.jzt. 
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marad rajta“ (Jn 3,36). Nem bocsátkozhatunk bele abba a vitába, amely Jn 3,36 „fiát“ – 
Lev 16,16-ra hivatkozással – Izrael fiaival teszi egyenlővé.1 A harag előli megmenekü-
lés záloga kétségkívül a bűnbocsánatba vetett, feltétel nélküli bizalom. Aki nem veszi 
igénybe, az még mindig a harag alatt marad. De az őskeresztény igehirdetés ezt az isteni 
műveletet radikálisan az Isten Fiához, Jézushoz kapcsolja. Csak egyedül őbenne lehet-
séges együtt látni kiegyenlíteni az Isten haragja és szövetségi hűsége közötti hihetetlen 
feszültség kiegyenlítését.2 

Páratlan a korai igehirdetésnek az az alapvető szemlélete3 is, miszerint Jézus egy-
részt bíró, a harag képviselője, másrészt pedig ez alól a harag alól meg is szabadít. A 
missziói prédikációban ennél nyomatékosabban nem lehetett volna a monoteizmust a 
Jézus-eseménnyel szervesebben összekapcsolni. Akik tehát az Istenhez tértek, ill. el-
tértek  episztrepszate (1 Thessz 1,9) a bálványoktól, az élő és igazi/theó dzónti kai 
aléthinó Istenhez tértek, azok az eszkatológikus ajándékok teljességét nyerték a Jézus 
Krisztusban. A  prófétai harag napja, az „ama nap“, a dies irae gondolatának állandó 
jelenléte a zsidó vallási világban nyilván erőteljes korrektúrát kapott ezzel a missziói 
üzenettel.4 Félelmeket azonban nem csak oldott, de felkeltett és erősített is.  
 

 
2. Jézus ügye kapcsolása a Szentlélekkel. 

 
Bennünket most, a mai blokkszeminárium témájából kifolyólag, nemcsak az 

őskeresztény prédikáció-töredékek krisztológiai irányozottsága érdekel. Hanem az a 
következetesség, amellyel Lukács még a Krisztusról szóló üzenet legapróbb részletének 
is a Lélekkel való kapcsolódását hangsúlyozza. Szerinte minden a Lélek munkája volt. 
Erre utal már a pneüma szó gyakori használata az ő irataiban a többi ÚT-i iratokkal 
szemben. 

Már az Act első fejezeteiben az apostolok Szentlélek általi megbízatásáról (1,2), 
Júdás sorsa Szentlélek általi megjövendöléséről (1,16), a pünkösdi lélekleszállásról 
(2,1-13) , de főleg Jóel egyetlen újtestámentumi idézéséről (2,17-21)5 olyan kiemelten 
hallunk, hogy ez már felhívja figyelmünket a lukácsi szándékra. Egyetértünk azokkal, 
akik egyik oldalon ezt a pneümatológiai vonást emelik ki, ugyanakkor ennek az eklézio-
lógiai meghatározottságát is. Az Act pneuma hagion-ja a creator et auctor ecclesiae6, 
olyan értelemben is, hogy Lukácsot a Szentlélek annyiban foglalkoztatja, amennyiben 
annak egyházalapító, karizmatikus jelentőségét húzhatja alá.7 

A beszédtöredékek ezzel kapcsolatban érdekes adatokkal szolgálnak. Hogy van 
jelen a Szentlélek bennük? 

 
A Szentlélek beszél, szól, mond, beszéltet, – ez alkotja a legerősebb csoportot a 

pneüma ténykedései közül.8 

                                                           
1 K. Wengst, Das Johannesevangelium, in: ThKNT 4,1, 149. 
2 Stählin, orgé, etc. in: ThWBNT V/447-448. 
3 Holtz, 1Thess in: EKK XIII. 62. 
4 Nem térhetünk ki itt ennek az őskeresztény keresztségről szóló értelmezéssel való kapcsolatára, 
l.Stählin, 446. 
5 Rm 10,13-ban csak 3,5-t idézi Pál. 
6 Schille, Act 335. 
7 Pesch, Acta 285. 
8 Barnabásról különleges bizonyítványt állít ki Lukács, amikor anér agaszthosz-nak nevezi, aki 
„Szentlélekkel és hittel teljes“ (11,24). – A diakónusválasztásnál is kritérium lesz, hogy a jelölt 
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 A Szentlélek előre megmondta, proeipen to pneüma to hagion, hogy az Írásoknak 
be kell teljesednie. Eszköze volt ebben a sztóma David, a Dávid szája (1,16 és 
4,25). 

 Jóel prófétát is ez a Lélek készteti a kitöltése felőli prófétálásra (2,17). 
 Pál szerint helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás próféta által (28,25) a hallván halló, 

de nem értő „atyákról”. 
 Mialatt Péter a cézáreai látomásról elmélkedik, a Lélek mondja neki, hogy keresik 

őt Kornéliusz küldöttei (10,19). 
 Antiókiában is a Szentlélek dönt a próféták és tanítók kiválasztásáról. Ő mondja 

meg, hogy Barnabást és Pált válasszák ki arra a munkára, „amelyre elhívtam őket” 
(13,2),1 tehát a Szentlélek a tulajdonképpeni „elhívójuk”. 

 Ide sorolandók a tanítványok is, akik a Lélek indítására azt mondják Pálnak, hogy 
ne menjen Jeruzsálembe (21,4). 

 Agabosz próféta ezt csak illusztrálja, amikor szimbólikus cselekedetével megerősíti, 
hogy „így szól a Szentlélek” (21,11), hogy ti. fogság vár Pálra Jeruzsálemben. 

 
Három területen „szól” tehát a Szentlélek: 
(a) A prófétákon keresztül a múltban, hogy az ő írásbeli előrejelzésük megvalósuljon. 

Ebben szögezte le és közölte Isten az üdvösség megváltó tervét (1,16; 4,25; 28,25). 
S ezt Lukács az inspiráció értelmében gondolja, ahogy azt már evangéliumából is 
ismerjük. Jézus kimondja, hogy annak kell beteljesednie rajta, ami „meg van írva” 
(Lk 22,37) „a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban” (24,44). 
Vagy egy másik változat szerint: „Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt el-
higyjétek, amit megmondtak a próféták! ... És Mózestől meg valamennyi prófétától 
kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.” (Lk 24,25-27). 
Megfigyelhetjük tehát, hogy a Szentlélek munkájaként tudunk és hiszünk a Krisz-
tusban, hiszen már az őt megjövendölő Írásokat is ő maga inspirálta. Ebből az ős-
keresztény prédikátorok messzemenő kövekeztetéseket vontak le. Ez legélesebben 
az Íráshoz való viszonyukban láható. Míg a zsidó írásmagyarázókat a vallási meg-
figyelések és a ceremoniális előírások egzegetikai munkájukban is befolyásolták, 
addig a keresztények meggyőződtek afelől, hogy őket már a Szentírás olvasásával 
inspirálja a Lélek, s ezért az ő írásmagyarázatuk eleve nem lehet más, mint spiritu-
ális. Éppen a Lélek hatalmazta fel őket arra, hogy másként értsék és magyarázzák az 
Írásokat, mint a zsidók.2 A Lélektől megvilágosított értelemmel vélték megtalálni a 
szent szöveg igazi, szószerinti értelmét. S hogy ezt megtalálták, azt visszatekintve is 
tanúsítani tudták: „Mikor azért feltámadt a halottak közül, megemlékeztek a tanít-
ványai, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mon-
dott” (Jn 2,22) – mert ezt maga a megígért Szentlélek szavatolta: „A Vígasztaló 
pedig, a Szentlélek, ... eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam néktek...” (Jn 
14,26). Ugyanakkor már itt feltűnik a hármas felsorolás, amely hamarosan az „egész 
Írással lesz azonos: „Mózes, a próféták és a zsoltárok”.3 Az apostoli kijelentés erre 

                                                                                                                                                                          
„Szentlélekkel és bölcsességgel (szófia) legyen teljes“ (6,3). István vértanúról azt mondja Lukács, hogy 
megkövezése előtt látta Isten dicsőségét, mert „Szentlélekkel eltelve tekintetét az égre emelte“ (7,55). 
1 A rabbinizmus egy bizonyos önállósult Lélekkel számol, aki szinte antropomorf  tulajdonság – vagy 
aktivitás – leírásokkal mutatható be. „Ez a Lélek szól, kiált, int, gyászol, sír, örül, vígasztal, stb.“ – 
Sjöberg, pneuma, in: ThWNT, VI/385. 
2 L.Cerfaux, L‘exégèse de l’Ancien Testament par le Nouveau Testament, in: Rencontre 36: L’Ancien 
Testament et les Chrétiens, 132-148. 
3 Valószínűleg abban is lukácsi megfontolás van, hogy kettős művében szinte csak a Tórából, a 
zsoltárokból és a prófétáktól (külön Deutero- és Tritoézsaiásból) hoz idézeteket. 
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alapít tehát, amikor megállapítja, hogy „a teljes Írás Istentől ihletett” (theopneusz-
tosz, 2Tim 3,16). S az Írásnak be kell teljesednie, hiszen a Szentélek áll mögötte 
inspirálóként. 

(b) Az apostolok megbízásában és munkaterületük kijelölésében. Ő, a Szentlélek hívja 
el őket, amikor az antiókiai közösséget inspirálja a kiválasztásukra. Azontúl azonban 
irányítja is őket, ahogyan azt Péter cézáriai élménye mutatja. A Lélek nemcsak az 
ördögök kiűzésében nyilvánulhat meg, hanem álmokban, víziókban és látomások-
ban is. 

(c) A jelenben is beleszól a Lélek az apostolok életébe, hogy óvja, figyelmeztesse őket. 
 
A Szentlélek kommunikációjával foglalkozik a legtöbb beszédrészlet. 
(a) A Szentlelket Isten adja (5,32), tehát isteni eredetű. Vele kente fel (chridzó) a 

Názáreti Jézust,1 ami Isten hatalmából való részedsedést jelent (10,38), vagy másutt 
így: „megkapta az Atyától a megígért Szentlelket...” (2,33). Kérdés, hogy e fogal-
mazás mögött nem áll-e a szinoptikusok – főképpen Lukács – tudósítása Jézus meg-
kereszteléséről, ami valószínűnek látszik. Leszállt rá a Szentlélek, olvassuk Lk 3,22-
ben. Valószínűbbnek tűnik azonban az a Jézus-magamegértése, amely a názáreti 
zsinagógai fellépésében jutott kifejezésre. A próféta szavaival itt azt mondja: „Az Úr 
Lelke van rajtam...” (Lk 4,18-19). Nemcsak ebből a verbális kijelentésből, de egyéb 
esetekből is tudunk arról, hogy Jézus Isten Lelke „megszállottjának” tudta magát 
(Mt 12,18, szolgám... lelkemet adom neki). Lukács is úgy látja, hogy a plérész 
pneumatosz Jézust a pusztába „űzi”, ami talán égeto en tó pneumati (Lk 4,1) szelí-
dített változata Mk 1,12-nek: a Lélek kikergette, kivetette = ekballei a pusztába. Ezt 
következetesen gondolta végig Pál, aki Jézusnak istenfiúságába való „helyezését”, 
„meghatározását”, „rendelését”2 a „Szentlélek általinak” vallja.3  Amikor tehát Jézus 
a Szentlélek általi meghatározottságáról beszél, Pál akkor is „az Isten csodálatos 
cselekvésének titkát”4 írja körül. Bizonyos értelemben feszültségben áll ez 2,33-al, 
ahol a megígért Szentlélek kitöltését Jézus az Isten jobbjára való felemeltetésekor, 
ill. utána kapta. 

(b) Ezt a Szentlelket mindenkinek adja a „szíveket ismerő” (kardiognósztész) Isten, 
mind a tanúknak, mind a pogány (ethnosz) népeknek (10,45; 15,8). A Lélek adomá-
nyozásának speciális kifejezései:  

kathémai = ülni, ráülni vkire – 2,3; 
eckheó = kiönteni – 10,45; 
epipiptó = leszállni, rászállni – 10,44; 11,15; 
eperchomai = vkire (pozitiv értelemben) rátör, rátámad, gyors történés kifejezése 
– 1,8.5 

A kitöltés módját Act így írja le: „amikor Péter rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a 
Szentlélek, különböző nyelveken szóltak és prófétáltak.” (19,6) – „Míg ezeket a 
szavakat szólta Péter, leszállt a Szentlélek mind az ige hallgatóira” (10,44; 11,15). – 
„Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a Szentlélek” (8,18-
19).  
A Szentlelket befogadó, elnyerő részére használt kifejezések: 

                                                           
1 Jézusz ho apo Nazareth ezenkívül még csak Mt 21,11-ben fordul elő. 
2 A horidzó ige a horosz=határ alapszóból származik és elhatárolást, de meghatározást is jelent. Varga, 
ÚSz 689-90. 
3 Hogy a Szentlélek általi „meghatározás“ csak a feltámadással következett volna be, ahogy azt 1Pt 3,18 
gondolja, az kérdéses. 
4 Michel, Komm. 38. 
5 Varga, 342. 
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lambanó = venni, befogadni – 2,38; 10,47; 19,2; 8,15. 
pimplémi = megtelni – 2,4; 4,8; 9,17. 
pléroó = megtölteni, telíteni – 13,52; 7,55. 

A Lélek jelenlétét személytelen kifejezésekkel is kifejezheti a héber: 
sáráh = nyugszik a emberben, 
milléa = betölti őt, 
niskéc = felvilágol az emberben, 
hókia = valahol előjön.1 
 

(c) A Szentlélek aktivitásai még ezentúl is igen sokrétűek. 
 A Jézussal történtekről tanúskodik martürein: „mi vagyunk tanúi ezeknek az ese-

ményeknek és tanúja a Szentlélek is”. (5,32) – Valamint tanúskodik az apostolra 
várókról „hogy fogság és nyomorúság vár rám”. (20,23) 

 Az egyházban őrállóvá, felügyelővé, episzkopossá tesz (proszedchó=ügyelni 
valamire). „Vigyázzatok az egész nyájra, amelynek felvigyázóivá tett titeket a 
Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát.” (20,28) 

 A Szentlélek gondoskodik az egyház növekedéséről: „Az egyház... az Úr félelmé-
ben járt és a Szentlélek segítségével paraklézisz számban is gyarapodott.” (9,31)2 

 A Szentélek kibocsátja az apostolokat: „Válasszátok ki nekem a munkára Barna-
bást és Pált” (13,2) – vagy kivonja őket a forgalomból, mint Fülöpöt: „amikor 
kijöttek a vízből (keresztelés után), az Úr Lelke elragadta Fülöpöt (harpadzó = 
kiragad) és nem látta őt többé az udvari főember” (8,39). 

 A Szentlélek adja a prófétaság lelkét. – Agatosz általa jövendöl éhséget (11,28) és 
előre látja Pál sorsát (21,10). – Antiókiában több prófétát képesít fel a Szentlélek: 
Júdást és Szilást (13,1; 15,32). Ezt a prófétai lelket kapják Pál kézrátétele nyomán az 
efezusiak (19,6). Fülöpnek négy, a SZ által prófétáló lánya volt (21,9). Nem csoda, 
hogy a Szentlélek avatkozik bele komoly üdvtörténeti eseményekbe, mert „a Szent-
lélek jónak látta” azt3 (15,28). A prófétaság egyik legfontosabb kísérőjelenségéről, a 
nyelveken szólásról, a pünkösdi történetben olvasunk: 2,4 – kezdtek nyelveken 
beszélni; 10,46 – Kornéliusz esetében a Péterrel együtt jött zsidók elámultak, mert a 
pogányokra kitöltetett a Szentlélek és azok nyelveken szóltak; 19,6 – az efezusi 
tanítványok is Pál kézrátétele után különböző nyelveken szóltak. 

 A Szentlélek akadályoz, megtilt: „... a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdes-
sék az igét Ázsiában...” – A lalein ton logon a korai keresztény misszió terminus 
technikus-a és missziói igehirdetéssel fordítható legjobban. A kólüó ige jelentése: 
megakadályozni. (16,6) 

 Ennek ellenkezője is igaz: a Szentlélek kényszeríti Pált a Jeruzsálembe menésre. „A 
Lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe...” (deó=megkötözni).4 Itt páli próféciá-
ról van szó,5 és fogságbavitelt jelent. Ezért jobb lenne ez a fordítás: a Lélek foglya-
ként megyek Jeruzsálembe. 

 A Szentlélekkel keresztelni lehet. Péter beszéde ezzel az utalással az Úr szavára 
(1,15) éri el kétségtelen csúcsát. Valószínűleg korai logionról van szó, amelynek 
értéket és súlyt az ad, hogy rémata tú küriú közül való (11,16).6 

                                                           
1 Sjöberg, pneuma, in: ThWNT, VI/386. 
2 Luther: gyűjti, megvilágosítja, megtartja. KK 
3 Edoxen = placere, Schmoll-Köster. 
4 Staudinger, deó, in EWNT I. 704. 
5 Pesch, 203. – Emögött az az ÓT-i szemlélet áll, amely szerint a ruah Jahve egyik legmarkánsabb 
megnyilatkozása a prófétai képesség. Gerlemann, in: RGG II/1272. 
6 Schille, Act 253. 



 22 

 A Szentlélekkel való visszaélésről két helyen van szó. Ananiást azzal vonja kérdőre 
Péter, hogy miért csapta be a Szentlelket. Pszeudomai azt a tevékenységet jelenti, 
amely az istenellenes szférából, valószínűleg magától a Sátántól származik: „Ana-
niás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy becsapd/hazudj a Szentléleknek?” 
(5,3) – Így lesz kísértéssé a hívő számára, ill. a Szentlélek kísértésévé: „Miért 
egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr Lelkét?” (5,9 – v.ö. Kol 3,5-7). 
Peiradzein = próbára tenni. – Simon pedig szeretné megvásárolni a Lélek kiárasz-
tásának jogát (8,18-19). „Simon pénzt ajánlott fel az apostoloknak.” 

 Végül lehet ellenállni, ellenszegülni a Szentléleknek. „Ti keménynyakú és körül-
metéletlen szívű és fülű emberek, mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyái-
tokhoz hasonlóan” – veti István vitapartnerei szemére. (7,51) 

 
Nyilván Lukács szerkesztői intenciójának is megfelel, azonban mégis feltűnő, 

hogy az Act legalább 15 közölt beszédtöredékében szorgalmasan mutatja ki a Jézussal 
kapcsolatos eseményekben a Szentlélek egyenes közreműködését. S itt nem csak arra a 
közvetlen  kijelentésre kell gondolnunk, hogy Isten a SZ-el kente fel Jézust (10,38). 
Ennek mintegy előképe lehetett Mt értesülése, aki szerint, ami Máriában fogant, az a 
„Szentlélektől van” (Mt 1,20). De ha számbavesszük azt, hogy Jézus sorsának és a SZ-
nek mit köszönhetnek a hívők, akkor feltétlenül figyelnünk kell a következőkre. 
(a) Jézus feltámasztása után Isten ugy töltötte ki a Lelkét,  hogy az garanciája  a bűnök 

bocsánatának (2,33+38), azaz feltétele a Jézussal való felszabadult járásnak.  
(b) A Feltémasztott az élet fejedelme (3,15), akire való tekintettel töröltetnek el a bűnök 

(3,19), hogy eljőjjön a felüdülés ideje. Ez a hapax legomenon anapszüxisz minden 
valószínűség szerint régi hagyományból való kifejezés1 és nem jelentene mást mint 
a hívő számára adott üdvösséget, hasonlóan az anezisz (2 Thess 1,7), katapaüzisz 
(Zsid 3,11; 4,11), szabbatizmosz (Zsid 4,9) kifejezésekhez. 

(c) Még tovább pontosít Péter a béna meggyógyítását igazoló beszédében: „...és nincsen 
senki másban üdvösség.”(4,11). A szótéria ilyen nyomatékos hangsúlyozása mellett 
nehéz nem ellentmondani a véleménynek, amely szerint a Léleknek Lukácsnál nem 
lenne szóteriológiai funkciója.2 

(d) Ananiás azt a boldog hírt közli a megvakult Saullal, hogy megtelik SZ-el és újra 
láthat. Nemcsak a SZ életet megújító szerepére kell itt gondolnunk. Az anablepó 
igét az ÚT-ban gyakran használják az újra való látás kifejezésére, pl. a betsaidai vak 
meggyógyításánál (Mk8,24) vagy a vakon született esetében (Jn 9,11). Saul tehát a 
SZ elnyerésén túl (vagy éppen rá való tekintettel) a Jézussal való találkozást, a rá-
tekintés lehetőségét kapja ajándékul. Újra látott (9,18), ez így nyilván túlmutat a 
fizikai látáson és a Krisztussal való találkozás létrejöttét rögzíti az újra látónak. 
Éppen Act 9-ban kapcsolódik egymással szervesen az Üdvözítő személye, a Lélek 
kiáradása és az elhívottnak ezek erőterébe való bekapcsolódása. A páli „élek többé 
nem én, hanem a Krisztus él bennem (Gal 2,20), frappáns körülírása annak, ami 
Pállal Damaszkusz előtt Ananiás közvetítésével történt. Hogy így lehet-e ezt meg-
fogalmazni: „Vakság és annak meggyógyítása a damaszkuszi élményen belül nem 
jelent mást, mint Saulnak a tóra-szoteriológiától a krisztológiai megigazulás hithez 
való megtérés jelét” – az igen kérdéses.3 Mindenképpen olyan élményben lesz ott 
Pálnak része, amelyen keresztül a megváltott ember hitbenjárásának feltételét terem-
tette meg az Isten, a SZ által. 

                                                           
1 J. Kremer, anapszüchszisz, in: EWNT – I / 228-229. 
2 Becker, Theol.gesch. 702. 
3 P.G. Müller, anablepó, EWNT – I / 181-182. 
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(e) A SZ-el való megkeresztelkedés után a pogányok is elnyerik az életre való meg-
térést (11,18). Tekintettel arra, hogy a metanoia gondolkodás-, viselkedésbeli meg-
fordulást jelent, feltétlenül össze kell kapcsolni a SZ munkájával. Tipikus lukácsi 
kisérlet erre a metanoia és a bűnbocsánat összekapcsolása (2,38; 3,19). Így lesz a 
megtérés az eddigi „tudatlanságból” (3,17.19) a Jézusban végrehajtott műhöz, azaz 
magához Istenhez való odafordulás, 1 Thess 1,10 szellemében. 

 
*** 

 
 
UTÓSZÓ 
 

Szándékosan nem foglalkoztam ebben a dolgozatban a SZ és a keresztség össze-
függésével, ami pedig az Act-ban igen eminens, s mindig visszatérő probléma. Elég 
csak a következő esetekre gondolnunk: a samáriai misszió (8,14-25); – Kornéliusz meg-
keresztelése (10,44-48); – Apollósz „megtanítása” (18,24-28); – a jánosi tanítványok 
Efezusban (19,1-6). A kutatásban nagy port vert fel ismételten a róluk folytatott vita. 
Ennek egyes fázisait vette élesen tollhegyre 1952-ben E. Käsemann „Die Johannis-
jünger in Ephesus” c. vitatanulmányában.1 Käsemann cikkéből világosan kiderül, hogy 
egyrészt Lukács szerkesztői munkája rovására írhatók „a Szentírás legtitokzatosabb 
helyei”(Knopf, Apg 105). Másrészt viszont meg kell érteni Lukácsot, ha ő elsősorban 
nem történészként, hanem teológusként gondolkozik. Mint teológus az egyház integritá-
sát tartja mindenekelőtt szem előtt. Ezért van szüksége minden eszközre, amely az una 
sancta egységét megőrzi és biztosítja, a gnosztikusokkal és egyéb tévtanítókkal szem-
ben. 

Ettől eltekintve is azonban igen összetett az Act-ban a SZ és a keresztség egymás-
hoz való viszonyának a kérdése. Bár Lukács láthatóan a Lélek és a keresztség össze-
hangolására törekszik,  mégis előfordul ilyen fogalmazása: „...mert még egyikükre sem 
szállt le a SZ, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére.” (8,16). S ezt nehéz össz-
hangba hozni egy másik jegyzetével, amely szerint a keresztelésnél szóba sem kerül a 
SZ vétele (2,41), éppen ellenkezőleg, mint az etiópiai  komornyik esetében (8,28). Az 
egyenetlenségek elsimítását meg lehet kisérelni azzal, hogy a kortársak annyira hittek a 
mindenütt jelenvaló és működő ruah Jahve-ban, hogy nem kellett feltétlenül és minden 
esetben a leszállását és befogadását megjegyezni. Az sem lehetetlen, hogy Lukács 
helyenként elhagyja a Lélek kötődésének megemlítését, mert talán ezzel is az isteni 
Lélek teljes szabadságát kívánja kifejezni. A Lélek ezek szerint kötődnék a keresztelés-
hez, de ezt – szabadon – nem teszi minden esetben. 

 Azt sem szabad elfelejteni, hogy Lukács szájában a Lélek a többi evangélistától 
elütő jelentést kap. Szerinte Jézus nincs a Léleknek alárendelve, hanem ő annak ura. 
Ezért bízhatja meg a tanítványokat a szolgálattal, minthogy ebben csoda teljesedik meg. 
A Lelket Lukács a prófétai képességgel kapcsolja, elannyira, hogy magát a gyülekezetet 
is a próféták végidei közösségének tartja.  

Bárhogyan is döntünk, be kell látnunk, hogy a keresztség és a Lélek kapcsolata az 
Act szerint nehezen nivellálható. Pesch nyolc különböző változatát véli fölfedezni: 

1) Van lélekkeresztség – előzetes vízzel való keresztelés nélkül. 
2) Van a meglepő Lélek-elnyerés, – amit a vízkeresztség követ. 

                                                           
1 In: Festschrift für Walter Bauer zum 75.Geburtstag am 8.August, 1952. 
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3) Van vízkeresztség Jézus nevére, ami nincs a Lélek-elnyeréssel összekötve. 
4) Van vízkeresztség Jézus nevére, amely a Lélek vételével összekötött. 
5) A János- és a keresztény keresztséget azzal különböztetik meg, hogy az elsőhöz 

nem kapcsolódik a Lélek vétele. 
6) Kapcsolat van a keresztség és a kézrátétellel közvetített áldás között, amely a 

Lelket közvetíti. 
7) Van a keresztséget idői eltolódással követő kézrátétellel közvetített Lélek-közlés. 
8) Van Lélekben részesedés a gyülekezet és az egyes keresztény speciális 

helyzeteiben. 
 
 

*** 
 
 
 
Kézirat lezárva 2002. novemberében. 
 


