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gondolata pedig a könnyed, határtalan felé mutató 
adásra biztat. Értelmes nagy szív_séggel … hogy „lás-
sák jótetteinket és dicsQítsék mennyei Atyánkat!” 
 
Kérdések: 
 1./ Adástörvény teljesítésünk evangelizálásunk hite-
lesítQje (eszköze), vagy a Bokor célja?  
 2./ Milyen bokros diagnózist (b_neink, erényeink) 
látsz adásainkat illetQen? 
 3./ Prófétai tettre van-e indíttatásunk?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
SÁRDY PÉTER 
AKART-E JÉZUS EGYHÁZAT ÉS HA 

AKART, MILYET? 
 

 ,,Jézus az Isten országát várta - de az egyház jött el''. Ez 
a mondás egy száz évvel ezelQtt élt francia teológus 
(Loisy) tollából származik. Félreértések elkerülése vé-
gett: semmilyen hivatalos álláspontot nem képviselek, 
hanem csupán saját személyes véleményemrQl lesz itt 
szó, és ezért eltérhetek a katolikus körökben eddig meg-
szokott gondolatoktól. Mivel a mondottak alapos indok-
lására nem lesz idQm, rámutatok még arra is, hogy gon-
dolataim részletes kifejtése újabban magyar nyelven is 
megjelent az Elpídia Kiadónál Jézus kincse - emberek 
kezében címmel. A továbbiakban négy kérdésre szeret-
nék röviden kitérni. 
1. Akart-e Jézus egyházat? - Erre a kérdésre nagyon 
egyszer_ a válasz: Az ,,egyház'' szó Jézus igehirdetésé-
ben nem fordul elQ. Csak Máté evangéliuma adja két-
szer Jézus szájába, de ez a két mondás kétségtelenül ké-
sQbbi eredet_. 

Ha az ,,egyház'' szó olyan emberi közösséget jelez, 
melynek tagjait a közösen vallott hit köt össze, nyilván-
való, hogy Jézus egyháza a zsidó hitközösség volt. 
Örömhírével csak saját népéhez fordult, s apostolait is 
kifejezetten a zsidókhoz küldte. (Vö. Mt 10,5 - ,,A po-
gányokra vívQ utakra ne térjetek rá... Forduljatok in-
kább Izrael házának elveszett juhaihoz.'') Természetes 
dolognak tartotta ugyan, hogy tanítványai közösséget 
alkotnak, de nem Izraelen kívül, és semmiképpen sem 
Izraellel szemben. Jézus tehát nem az egyházat tervezte, 
hanem az Isten országának beteljesülését várta. 
De hát vajon mire gondolt, amikor az Isten országáról 
beszélt? Erre a kérdésre az evangéliumok nem adnak 
egyértelm_ választ. Albert Schweitzer nyomán sokan 
mindmáig azt vélik, hogy Jézus a közeli jövQre ugyan-
azt a nagy apokaliptikus csodát várta és hirdette, ame-
lyet - Lukács tanúsága szerint - zsidó környezete és ta-
nítványai is vártak. Ha valóban ez lett volna tanításának 
lényege, akkor annyira tévedett volna, hogy szerintem 
nem lenne érdemes vele tovább foglalkozni. E kérdés-
nek kézenfekvQ megoldása van, ha komolyan vesszük 
Jézus emberi mivoltát és az elsQ keresztények helyzetét. 
Lényege az, hogy különbséget kell tennünk két mozza-
nat között. 
Az egyik az, hogy Jézus megkeresztelése alkalmával ki-
mondhatatlan módon megtapasztalta Isten közelségét, a 
másik, hogy utána errQl a kinyilatkoztatásról beszélnie 
kellett. Az általa hirdetett ,,Isten országának'' pontatlan 
leírása jól tükrözi azt a visszafogottságot, ami Jézust e 
téren jellemezte. Az Isten országáról szóló mondásai-
nak tanulmányozása megerQsíti ezt a feltevést. Jézus 
valójában önmagáról beszélt amikor azt mondta: ,,Aki 
nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyerek, 
nem jut be oda.'' (Mk 10,15). ElsQsorban Q volt az, aki 
úgy fogadta a történteket, mint egy gyerek! Ha Isten 
szeretetérQl akart beszélni, amit saját lelkében és a kö-
rülötte történt csodás gyógyulásokban megtapasztalt, 
kézenfekvQ volt, hogy az ,,Isten országa'' kifejezést 
használta, mert ez foglalta össze népének vágyakozását. 
Jézus ezzel a szóval adta ugyan tovább tapasztalatának 
örömhírét, de eszében sem volt, hogy magáévá tegye 
környezetének minden apokaliptikus elképzelését.  
Ezeket ismerte ugyan, de nem ragaszkodott hozzájuk, 
hanem gyermekként és meglepQdve nézte, hogy mit 
m_vel Isten benne és környezetében, és igyekezett meg-
érteni a történteket. Ha tehát meg akarjuk érteni, mit tar-
tott Isten uralmáról, akkor fontos ugyan arra figyelni, 
amit mondott - de talán még fontosabb arra is gondolni, 
amit nem mondott! Így felt_nik például, hogy Jézus az 
Isten országával kapcsolatban sem a Messiásról, sem 
Izrael központi szerepérQl nem beszélt. 
Jézus tanítványai Qrá vetítették ki messiási várakozásu-
kat: például ,,a jobbján és a balján akartak ülni'' orszá-
gában, ,,úgy vélték, Isten országa rögtön meg fog jelen-
ni'', vagy ,,Dávid fiának'' szólították, sQt a jeruzsálemi 
bevonuláskor ezzel a címmel Messiásnak kiáltották ki 
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Qt (Mk 10,36; Mt 21,9; Lk 19,10; Mk 10,47 és másutt). 
Sok jel mutat arra, hogy ezek az emberek, amikor évti-
zedekkel késQbb Jézussal kapcsolatos emlékeiket to-
vábbadták, már nem tudtak különbséget tenni aközött, 
amit vártak és amit hallottak annakidején. Így saját el-
képzeléseiket is Jézus szájába adhatták! 
Velük ellentétben Jézus nem ragaszkodott a népszer_ 
elképzelésekhez, vagy legalábbis nem vetítette ki vára-
kozását a jövQre, hanem csupán elfogulatlanul kereste 
az eseményekben az ,,Atya akaratát''. Ezen a módon 
csak fokozatosan vált világossá számára, hogy mit is je-
lent valóban ,,Isten országának közelsége''. Vizsgálatá-
nak azonban nem jutott végére, eredményét nem rögzí-
tette le végérvényesen, azaz meglátásaiból nem készí-
tett hitvallási formulát. Már ezért sem lehetnek egyér-
telm_ek az Isten országáról mondott szavai. Neki elég 
volt a maga részérQl mindent megtenni azért, hogy 
végre ledQljön a válaszfal, mely népét elválasztotta a 
szeretQ IstentQl. FeltehetQen ezért ment el Jeruzsálembe 
is életét kockáztatva, de nem tartott eszkatologikus pré-
dikációkat arról, hogy mit várt. Ha ilyesmivel találko-
zunk az evangéliumokban, azok nem az Q szavai. 
Honnét tudom ezt? Miközben mindenki azt várta, hogy 
Isten uralma ,,majd eljön'', Jézus folytonosan azt állí-
totta, hogy ,,már eljött'' (pl. Mt 11,2-6; Lk 16,16; Lk 
11,20; Lk 10,23-24; Lk 4,18-21). Ezt csak úgy lehet ér-
telmezni, hogy számára az Isten országa már jelen volt, 
és meg is nyilvánult azokban az emberekben, akik ké-
szek voltak azt elfogadni. Erre utalt azokkal a példákkal 
is, melyekben az Isten országa, mint elásott kincs vagy 
értékes gyöngy szerepel, amit valaki merész elhatáro-
zással meg tud szerezni (Mt 13, 44-46). 
A 2. kérdésünk: ElQkészítette-e Jézus az egyházat? - 
Várni nem várta. A tizenkét apostol beiktatásával Izrael 
tizenkét törzsére utalt, amelyek korában már nem létez-
tek. Ez a jelképes cselekmény mutatja, hogy Jézus Is-
tentQl Izrael helyreállítását várta, de anélkül, hogy en-
nek beteljesedését mint biztos jövQt hirdette volna. Ez 
az, ami Jézusban egyedülálló! Képes volt arra, hogy Is-
tenrQl szerzett tapasztalatát megkülönböztesse emberi 
elképzeléseitQl és vágyaitól! Nem gondolta, hogy bizto-
san látja a jövQt, de nem is akarta azt megszervezni. Tel-
jesen a mennyei Atyjára hagyta a kezdeményezést. 
Ezért nem aggodalmaskodott tanításának továbbadása 
miatt sem. Egyetlen gondja az volt, hogy minél többen 
elfogadják meghívását az Isten országába. A mennyei 
Atyát utánozva szeretetébQl senkit sem akart kizárni, 
olyannyira, hogy magatartásában teljesen hiányoztak 
azok a világos határvonalak, amelyek egy intézménynél 
elengedhetetlenek. 
Jézus kritikusan viszonyult a farizeusok törvényeskedé-
séhez és ritualizmusához. Kritikusan szemlélte Keresz-
telQ János és mozgalma aszketizmusát is. Igen vissza-
fogott volt az apokaliptikus elképzelésekkel szemben, 
jóllehet ezek alkották Isten országáról szóló üzenetének 
hátterét. Még tanítványainak messiási várakozásaihoz 

is kritikusan viszonyult. (Csak egy-egy példa: Mk 8,15; 
Mt 11,11; Lk 17,20-21; Mk 8,29-30). De, úgy látszik, 
egyik esetben sem határolta el magát olyan radikálisan 
ezektQl a vélekedésektQl, hogy tanítványait teljesen 
meggyQzte volna. Nem valamiféle ,,tiszta tan'' mellett 
szállt síkra, hanem csak azt hangsúlyozta: ,,legyetek tö-
kéletesek mint mennyei Atyátok'', aki különbség nélkül 
mindenkit szeret! 
Lehet-e ezután csodálkozni azon, hogy a Jézus által kri-
tizált áramlatok behatoltak a tanítványok közösségébe, 
s ott nemsokára olyan természetesnek tekintették azo-
kat, hogy a végén alig lehetett már megkülönböztetni 
Qket Jézus tanításától? Ugyanakkor szerencsére meg-
Qrizték kritikus mondásait is, s így ma felfedezhetjük, 
miben állt Jézus saját üzenete, és mi az, ami eltér ettQl, 
még ha azt az egyház magáévá is tette. Ilyen, Jézustól 
eltérQ gondolat például a böjtölés (Mk 2,20), vagy a b_-
nösök ,,kiközösítése'' (,,Ha az egyházra sem hallgat, le-
gyen számodra olyan, mint a pogány vagy a vámos'' [Mt 
18,17] - Jézus ezzel ellentétben ,,vámosokkal és b_nö-
sökkel evett'' [Mk 2,16]!) 
A 3. kérdés: Mennyiben vezethetQ vissza az egyház Jé-
zus akaratára? - P nem akart ugyan IzraeltQl független 
egyházat alapítani, de olyan kinyilatkoztatást kapott, 
amely nem csupán környezetének szólt. Ennek tovább-
adására apostolokat képezett ki, és ha ezeknek késQbb 
sikerük volt, küldetésük szükségszer_en egy jól szerve-
zett közösséghez vezetett, mely fokozatosan levált Izra-
eltQl. 
Az evangéliumok kritikus elemzése napvilágra hozta, 
milyen módon vették igénybe a tanítványok mesterük 
tekintélyét egyházuk megalapozásához. Tanítását nem 
csak saját helyzetükre alkalmazták, hanem tovább is 
fejlesztették, és a szükségesnek látszó új gondolatokat 
egyszer_en Jézus szájába adták. MeglepQ szabadsággal 
kezelték a rájuk hagyományozott ,,örömhírt'', de ez a 
szabadságuk nem tudatosult bennük, hanem csupán arra 
hivatkoztak (ApCsel 1,2-8; 2,1-4), hogy a búcsúzó Jé-
zus a szent Lélek vezetését ígérte nekik. 
Egyházuk ugyan nem volt azonos a Jézus által hirdetett 
Isten országával, de köze volt hozzá, hiszen az volt a 
rendeltetése, hogy Jézus küldetését folytassa. Ennek ér-
dekében szükségük volt vezetQkre, istentiszteleti 
rendre, karitatív szolgálatokra. Arra azonban nem gon-
doltak, hogy ezekkel az intézményekkel maguk hozták 
létre az egyházat, - és természetesen arra sem gondol-
tak, hogy mindezt csak szükséges emberi struktúrának 
nyilvánítsák és megkülönböztessék attól, ami Jézus szá-
mára lényeges volt. 
Ezt a különbségtevést az egyház mind a mai napig nem 
pótolta, mivel sajnálatos módon az ún. ,,apostoli kort'', 
nem pedig Jézus elgondolásait emelte norma rangra. Az 
egyházi szervezet ilyen módon a történelem folyamán 
öncéllá válhatott, és háttérbe szoríthatta Jézus elsQdle-
ges célját. Ha gondoltak is arra, hogy Jézus h_ volt 
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ugyan a zsidó hagyományhoz, de azt, amit ,,örömhír-
nek'' nevezett, még ennél a hagyománynál is fontosabb-
nak tartotta, példája mégis hatás nélkül maradt az egy-
ház életében. Csupán egy kisebbség hangsúlyozza év-
századok óta, hogy  Ecclesia semper reformanda 
est, hogy az egyház folyton megújulásra szorul. Ennek 
a megújulásnak feltétele, hogy tudatosuljon bennünk, 
milyen nagy szabadsággal ,,kezelte'' az egyház, kezdet-
tQl fogva, a Jézustól származó hagyományt. - De milyen 
irányban keressük az egyház megújulását? 
A 4. kérdésünk: Milyen egyház felel meg Jézus akara-
tának? - P erre vonatkozóan nem osztott utasításokat, 
hanem csupán azt akarta, hogy továbbadják örömhírét. 
A Jézushoz való h_ség ezért meghatározza ugyan az 
egyház célját, de nem határozza meg konkrét megjele-
nési formáját. Az egyház kialakítása emberek m_ve - 
pontosabban mondva az emberekben ható szent Lélek 
m_ve. 
Ha megvizsgáljuk, hogyan hatott ez a szent Lélek a Jé-
zus utáni idQben, igazat kell adnunk Pál apostolnak, aki 
megállapította: ,,Ahol az Úr lelke, ott szabadság van'' (2 
Kor 3,17). Erre a Lélekre hivatkozott Pál még az addigi 
egyház vezetQivel szemben is, amikor szakított a zsidó 
hagyománnyal. A keresztények szabadságáért küzdve Q 
volt az egyház elsQ és radikális megújítója. Aki a Szent-
írásban keresi, mennyi megújulást várhat el egyházától, 
ne felejtsen szent Pálra gondolni, meg arra, hogy milyen 
szabadsággal kezelték az evangélisták Jézus szavait. Ha 
az Qsegyház szent Pálnak meg az evangélistáknak sza-
badságát a szent Léleknek tulajdonította, ennek a tény-
nek korunk számára is van jelentQsége! 
Ha a mai egyház a szent LélektQl várja megújulását, 
számítania kell arra, hogy a szabadság lelkével van 
dolga! Az Újszövetség egyes írásainak összehasonlítása 
is mutatja, hogy még a teológiai gondolkodás terén is 
nagyobb szabadsága lenne az egyháznak, mint azt ma 
gondoljuk. Ma általában a hagyományos gondolkodás 
szentségét hangsúlyozzák, de a hagyománynak nincs 
más jogosultsága, mint az egyház céljánakszolgálata. 
Ennek konkrét következménye: mihelyt valamely egy-
házi hagyomány nem képes elevenen továbbadni Jézus 
üzenetét, rögtön kérdésessé válik létjogosultsága, és 
arra van utalva, hogy Jézus forrásából merítve sürgQsen 
megújítsák, hiszen régi tömlQk nem felelnek meg Jézus 
örökké új borának! Aki a hagyomány változhatatlansá-
gát hangsúlyozza, az még nem vette észre, hogy ez a 
hagyomány az évszázadok során folytonosan változott. 
A Jézus akarata szerinti egyház tehát nem saját hagyo-
mányának, jogrendszerének és dogmáinak szolgál, ha-
nem mindezt alárendeli Jézus szívügyének, hogy min-
den ember el tudja fogadni Isten szeretetét. 
 
 
 
 
 

VALÓ ZÉNÓ 
 

SODRÁSBAN 
- BULÁNYI GYÖRGY ARANYMISÉJÉRE – 

 
Életed köntösét a sors bQven kiszabta, 

bár, nekem úgy t_nik, most valahol szorít. 
Kezedbe az Isten az P lámpását adta, 

szemedben a lámpafénye mégis hunyorít. 
 

Amióta ismerlek, Qsz fejeddel százszor, 
elénekelted már a szeretet dalát, 

s nem csüggedtél akkor sem, ha százszor 
szólítottad megtérésre a templom négy falát. 

 
Hát miféle métely sorvasztja lelkedet, 

vagy a történelem vasa szántott túl mélyre, 
mert nem látom der_s, virágos kedvedet, 

tán Qszöd fordult bele a könyörtelen télbe? 
 

Más búja van a te vénülQ szívednek, 
nem terem gyümölcsöt az elvetett kalász! 

Nincsen folytatása vértanú hitednek, 
s így fogás nélkül maradt a jó öreg halász! 

 
Hát tudd meg te halász, én is hal vagyok, 

s ölelQ hálódat büszkén viselem! 
Bár nem vagyok akkora, mint azok a nagyok, 

kikre hálóidat nap - mint - nap kiveted! 
 

De hal vagyok, és nekem ez bQségesen elég, 
mert úszásom szavaid sodrában rohan, 

és szivárvány kíséri, amíg a tengerig elér, 
ahol eggyé válik vele örök boldogan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


