
Sz Ö ré n y i A n d o r

A PARÚZIA
KRISZTUS URUNK MÁSODIK ELJÖVETELE

Húsvétvasárnap hajnalán megnyílt a nagypénteken Iepeesé
telt sír. A meggyötört, kigúnyolt, keresztrefeszített Úr Jézus föl
támadt halottaiból és megcáfolhatatlan bizonyítékát adta ezzel az
ő isteni hatalmának és megváltói küidetésének, A föltámadással
azonban nagyjából be is fejeződött Krisztus Urunk földi külde
tése. Már csak rövid ideig maradt a földün, befejezte tamtványai
oktatását, átruházta rájuk azt a hatalmat, mellyel ő működött eh
ben a világban és a negyvenedik napon az Oia.ifák hegyéről di
csőségesen fölment a mermybe. Az Apostolok Cselekedetei leírja,
hogy a tanítványok nem tudták szemüket elfordítani ettől a föl
séges látványtól, csak nézték, nézték, amíg egy felhő el nem ta
karta őt a szeniük elől. ,,8 miközben nézték őt, arnint az égba
ment, íme két férfiú állt meg mellettük fehér ruhában 8 ezek
mondották: Galileai férfiak, nút álltok és néztek az égre? Ez II

Jézus, aki fölvétetett mellőletek az éghe, úgy jő majd el, ahogy
felmenni láttátok őt az égbe!" (1, 9-11) .

Ez a jelenet és ezek a szavak kitörölhetetlenül bevésődtek az
apostolok és az egész őskereszténység szivébe. Az Úr Jézus el
megy ugyan közűlük, de csak visszatér ahhoz az Atyához, aki
örök szeretetében a vil:tgra küldötte. S amikor ez a hazatérés
meg-történik, vagyis amikor az Istenfia fölmegy a mennyekbe,
ebből az apcstolr.l.nr k is, az i"EEzes hívőknek is, nagy iEJt€n~

ajándék fog származni, Eljön az idő, amikor tanítványait ujra.
de most már elválaszthatatlanul maga mellé veszi, hogy mind
örökre egyesüljön a .Jó Pásztor az ő kisded li}' á.iával. Ettől kezdve
a kereszténység mindig ebbe a diesösézcs jövend6he néz, mely
minden történés befejezése és megkoronázása, az egész teremtés
célja és rendeltetése, az Isten országának teljes megvalósulása.
Ezt 'a második eljövetelt nevesi az evangélium görö;:: szóval
.,paruiiának" (Mt. 24, 3. 27. 37 és 39), ug-yanÍgy Szent Pál is az
1. és 2. 'Tessz. levélben, míg az úgynevezett pasztorális levelekben
..epifaneiának" mondja. Mindkét szó lényegében ugyanazt jelonti:
"megjelenés", "föltűnés", "megjövetel" stb.

Erről a parűziáról azonban idők folyamán nagyon sok hamis
nézet és tanítás támadt és nagy fordulatok, világkatasztrófák
idejében mindig akadtak, akik megpróbálták a saját elképzelésük
és szájuk íze szerint magyarázni az Ül' Jézusnak és apostolainak
a végidőkről szóló titokzatoa jöveudölései t, vagJ' akik kihasznál
va a hiszékény és a jövőbe szíveseu temetkező emberek fogékony
ság-át, "biztos és csalhatatlan" masrvarázutokkal, jóslatokkal szol
gí.ltak a Parúzia idejére és körülményeire vonatkozólag. Ma is
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járnak a falvakban szektások és osztogatják ponyva-kiadványaíkat,
melyekben élményszerűen és szinte Iéuvképszerűen ábrázolják a
közeledő, sőt küszöbön álló Parúziát. 'I'udománvos oldalról viszont
számtalan állítást olvashatunk' arról, hogy az isteni Mester is,
tanítványai is tévedtek, mikor azt tanították, hogy·a dicsőséges

második eljövetel már közel vagyon: él'l mert az egesz keresz
ténység erre az "eschatologiára", a "végidónl'k" erre a tanítására
van alapítva, az egész krlsztusi épitmény összedűl, megsemmisül a
megnemvalósulásnak, a csalódásnak és tévedésnek ebben az ör
vényében.

I.

l. Ha az Újszövetségnek az "es(.haton"-ról, a végidőről szóló
tanítását helyesen akarjuk értelmezni, elsősorban figyelembe kell
venni azt az alapvető tényt, hogy Krísatus és az apostolok taní
tása szerint a "végidő" már itt van, már megkezdődött a Meg
váltó felléptével. "Az idő beteIt" (peplérotai ho kaíros), ezekkel
a szavakkal vezeti be Jézus galileai működését, apostolait elküldi,
hogy hirdessék: "elközelgett, eljött a meunyek országa" (Mk. I,
15; Mt, 10, 7), az őt faggató farizeusoknak azt mondja, hogy az
Isten országát nem szabad nagy külső jelek megtörténtétől füg
gővé tenni, mert az "Isten országa bennetek vagyon": már itt
van közöttetek (Luk. 17, 21). A gonosz lelkek kiűzése bizonyítéka
annak, hogy "elérkezett hozzátok az Isten országa!" (Mt. 1~, 28).
Az emberiség történelmében csak két élesen elkülönített korszak
van, s a középpontban áll Krisztus, a történelem és teremtés ura,
Az' első kor a várakozás, az elökészítés, a meg nem váltottság,
következéskép a bűn és a halál kora; a második pedig a beteljese
désnek. 'az Isten országa eljövetelének, a megváltásnak és az örök
életnek ideje. (Róm. 3. 25-26!) Amikor az Ül' Jézus elkezdi nyil
vános működését, magára alkalrnazaa lzaiás szavait: hirdeti "az
Úr kedves esz,1erd{'jét" (Luk. 4, 21) és világosan tanítja, hog-y
minden megelőző idővel ellentétben Vele II vógidő, az utolsó idő

köszöntött be. Isten sokféle módon beszélt már az emberekhez
a tiirténelem folyamán. szólt a teremtés műveiben és szólt a reve
láció csodáiban, "legutóbb - ep eschatou, tehát a végidőbenl
- ezekben a napokban Fía által szólott hozzánk, kit mindenek
örökösévé rendelt ..." (Zsid. 1, 2). Jézus Krisztus az Istennek
utolsó "szava", az Isten személyes. megtestesült "Igéje" az embe
rekhez; az Ig-e, a "Logos" után már nincs semmi új kor, a Log-os
bau eljött minden teremtés célja, minden láthato és láthatatlan
dolognak létesítő oka, minden történés rendező ura, (Kol. 1, 14
20) és azért rnondja az nr Jézus, hog-y "látta a sátánt mint vil
lámot az égből leesni" (Luk. 10, 18). .Az "ülők teljessége" itt van,
nincs már kit várni (Mt, ll, 4 kk.) : azért inoud.ia tanítványainak:
"Boldogok a szemek, melyek látják, amiket ti láttok. Mert mon
dom nektek, hogy sok próféta és kirúly kívánta látni, amiket ti
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láttok, de nem látta, és hallani, amiket ti hallotok, de nem hal
lottal" (Luk. 10, 23-24).

A Parúzia csak betetőzője és betel.ieaítöje ennek a kornak.
Ebben a végidőben az Isten már "megdicsőítette" (edokszazen),
"akiket eleve elrendelt", meghívott és megigazulttá tett (Róm.
8, 28-30). Az Isten országa, a kereszténység olyan, minta fa.
Gyökerei a földben vannak, de ágai az. ég felé nyúlnak és ter
mése a levegőégben érik. Az Isten országa is a földön él, a föld
be gyökerezik, s a Parúzia csak a mar meglevő fának égbenyú
lása, a termés megérése, de újat, lényeges v5ltozást már nem hoz,
Az örök élet nem más, mint a már megIévő kegyelmi élet ld
teljesedése, kivirágzása, azért mondja az Ur (J án. 6, 47); "Aki
hisz énbennem, annak örök élete vagyon! Iecheí)", Az örök élet
tebát nem jövő, hanem - legalább is gyökerében - már itt van.
birtokunkban van .. "

Isten országa tehát itt van, ez azoubun nem jelenti azt, hogy
nem fejlődik. Élő szervezet és ennek a szervezetnek, Krisztus
misztikus testének élete szorosan össze van kapcsolva a történelmi
Krisztussal. S amint a történelmi Krísztus nem az Istenség alak
jában, nem a dicsőség és hatalom fényében jelent meg, hanem
"kiüresítette önmagát, felvette a szolga alakját, emberekhez ha
sonló lett és külsejét tekintve úgy jelC'nt meg, mint ember" .. "
(Filip. 2, 7), ugyanúgy a misztikus, a kö:üittiink, az E:5yházltan
élő Krisztus élete is össze van kötve emberi gyengeségekkel, fáj
dalmakkal, szenvedésekkel és megaláztutásokkal. A dicsőség a
befejezésnek van fönntartva. (Mk. 8, 3l-H3; 9, 31-35; 10, 32---38
stb.). A keresztény ember a keresztsé/then Krisztus .Jialáláha
keresztelkedett meg", "beleojtatott (szümfütoi) halálának hasonla
tosságába" (Róm, 6, 3. 5) s igy a g')--öngef-;{'g" éppúgy hozzátartoaik
a misztikus Krisztus megjelenési formájához, mint ahogy Krisz
tusnak is a szenvedéseken keresztül kellett bemennie az ő dicső

ségebe (Mt. 5, 10-11. 44; 13, 21; 23. 34; Ján. 15, 20; Mk. 18, 9 kk.
Lk. 12, 11 kk; Ján. 16, 1-4 stb.),

2. A végidő, az utolsó idő tehát már megkezdödütt, de hOtJJJ
meddig fog tartani, azt sehol sem moridja meg az Úr Jézus, sőt

a íegélesebben elutasit minden számítási kisérletet (Uk. 13, 32;
Lk. 17, 20-21). És nem is tehet másként, Nemcsak azért, mert az
Istenfia előtt nincs időbeli korlátozás és uz ernber-i évezrcdek sem
mit sem jelentenek az isteni örökkévalosúggal szembeállí tva, ha
nem azért sem, mert amikor Ő az időnek. ft .Jcairosv-uak végéről

beszéleakkor jövendölést mond --- (mint Nzent Pál és többi apostol
is) - és a próféciának egyik legjellemzőbb tulajdonsága uoz.idő

beli távlat hiánya. E"l. a jelleg az, amit a szaktudósok "prospeclns
propheticusv-nak azoktak nevezni, amit talán úgy érzékeltethet
nénk legjobban, hogy a próféták a jövó eseményeit egy síkban
látják és egy síkban festik meg. Az ószövetségi jövendiiléseket
hasonlíthatjuk a duecento és trecento Ie--tményeihez, Ezekben a
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naivságukban és primitívségükben is csodálatos alkotásokban
nincs távlat, a művészek mindent egy sikban festenek. Ugyanez a
helyzet legtöbbször a jövendöléseknól is. A próféták- lelki szeme
előtt egy síkban vonultatta föl a kinyilatkoztató Isten a jövő

egyes eseményeit, és .ők ugyanúgy írták le, festik meg könyveik
ben, ahogy látták; időbeli távlat nincs bennük. Nem is lehet.
mert maguk sem tudták azt. hogy az egyes eseményeket milyen
időköz választja el egymástól, és így igen sokszor még az sem
biztos, hogy az egymásután következő leírások valóban egymás
után következő korokat, eseményeket mondanak-e el. Amikor az
Úr Jézus megjövendöli a szent város pusztulását és a világ végét
(Mt. 24, 1-51; Mk. 13, 1-37; Lk. 21, 5-8G) , akkor az ószövetségi
próféták médjára nem ad távlatot, nem különbözteti meg az
!'gyes történéseket, még a két főtémát sem. l:gyanÍgy egy síkban
festi a Parúziát Szent Pál, Szent Péter és Szent János is. Ez,
az egy síkban való látás és leírás, az időbeli távlat hiánya annál
jogosultabb az Ujszövetségben, mert mindanuyian benne élünk
már az "utolsó időben", s a befejezés nem hoz semmi újat, semmi
lényegeset, ami ne csak a mostani idű kiví rágzása volna. Ez a
prófétai távlat kizárja az időbeli számligatás lehetőségét még azo
kon a helyeken is, melyek látszólag csak ídömeehatározásként
értelmezhetők. Igy Mk. 13, 30-ban ed olvassuk: "Bizony mondom
nektek, hogy el nem múlik e nemzedék, mígnem mindezek meg
lesznek." Az utolsó .Itélet idejét az (Tr Jézus e szavak szerint sa
ját nemzedékének életébe teszi. E Szavai a tarrítványoknak, Péter
nek, Jakabnak, Jánosnak és Andrásnak kérdéséhez kapcsolódnak:
.,Mond meg nekünk, mikor lesznek ezek' ..." (13, 4) S az isteni
Mester számos előfelét mondja ugyan meg az elkövetkezendő vég
időnek, de az időbeli tudakozódásra nem hajlandó választ adni,
sőt a lehető legkeményebben kijelenti: "Azt a napot azonban,
vagy órát senki sem tudja, a meunyei angyalok sem, még a Fiú
sem, hanem csak az Atya!" Lehetetlenség tehát föltételezni, hogy
ugyanaz az Úr Jézus, aki ilyen határozottan megtagadja az idő

meghatározását, két verssel hamarabb, egy perccel előbb saját
nemzedékének korára tenné a végidőt. A nemzedék itt - mínt
ahogy igen sokszor a Szentírásban -nem egy-egy nemzedék ko
rát, idejét jelenti, hanem erkölcsi és hitbeli meghatározást:
a hitetlen "nemzedék" mindvégig kisérni fogja az Eg;rház életét

Nem jelent időbeli megjelölést Mk, 8. 81 sem, ahol azt mondja
az Úr: "Bizony mondom nektek, hogy vannak némelyek az itt
állók közül, kik nem ízlelnek halált, míg meg nem' látják, hogy
eljött az Isten országa hatalommal." Az Isten országa ugyanill
nem a jövő időnek, a végidőnek fönntartott valami: az Isten
országa bennünk, közöttünk vagyon, ,,; dicsőségét és hatalmát
már szemléltéK az Úr Jézus kortársai is, s az apostolok kortár
sai még inkább (Ján. 11, 47-48).

3. ]i'igYEllembe kell venni azt is, hogy több/éle parú.ziát lehet
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megkülönböztetni. Az emberi történelem mögött és fölött ott áH
az örök Krlsztus, akiről oly szépen moudja a Zsidókhoz írt levélr
..Krisztus ugyanaz tegnap és ma és mindörökké!" (13, 8). Az Alfa
és Omega, a Kezdet és a Vég számtalanszor kopog az emberiség
nek, az egyes embereknek ajtaján ... Minden kol' miuden emberé
nek és gyülekezetének szól a Jelenések könvvében: ..Ime az ajtónál
állok és kopogok: ha valaki meghallja szavamat és megnyitja nekem
az ajtót, bemegyek hozzá és vele étkezem és ti énvelem l" (3,20) Sok
szor kopogott az Emberfia Jeruzsálem liitetlen szivének ajtaján, de
az nem ismerte meg látogatása idejét. ÉI; a végén eljött a város
fölé, nem mint, szelíd ütlvözítő. hanern miut rettenetes bíró és
elpusztult JeriIzsálem... Ez is Parúzia volt, az Úr Jézus jött el
Jeruzsálem pusztulásában is. B erre vonatkoznak az Úr szavai Mt.
16, 28 és 10, 23-ban. De minden egvénuek életében is van egy
döntő parúzia: a halál órája, arnikor mindenkinek találkoznia
kell Krisztussal, és számonkérik tőle lelkét (Lk. 12, :!O), amikor
eldől a dőzsölő dúsgazdag és a szegéuv Lázár sorsa (Lk. 16, 19
kk.). S elsősorban erre vonatkozik -az evangéliumban oly sokszor
megismételt intelem: ébren Iegyetek és vigyázzatok, mert nem
tudjátok sem a napot sem az órát; elsősorban erről áll, hogy; úgy
jő el, mint éjjel a tolvaj. És ez a parúzia, mely az egyén szem
pontjából döntő, szorosan össze varrknpcsolva - egy sikban áll
-'- a nagy közösség'i parúziával. Innen magvarázható, hogy az
Ujszövetségben aránylag nagyon keveset olvashatunk az emberek
túlvilági sorsáról a végső nagy Parú eiu bekövetkezéséig. A kettő

végeredményben egy és ugyanaz, az üdvtörténelemnek két egybe
tartozó mozzanata, Éppen ezért sokszor a vézidőről, a parűziáról

szóló ujszövetségi szent helyeket nem HZ utolsó itélet idejére, ha-
nem a halál órájára, az egyéni parúzlárn kell érteni. ,

4. Nem szabad végül elfelednün k, hog-y az Úr Jézus tanítása
nem egy kornak és nem eg:'T nemzedéknek szél, hanem időtlen

és általános érvényü. Az isteni Meater oktatásaí, az azokból le
vont erkölcsi tanulságok, a keresztény hitre és életre vonatkozó
parancsok nem a multnak vagy az ófülcli működése jeleuének
szóltak csupán, hiszen ..ég és föld elmúlnak, de az én igéim el
nem múlnak", - mondja az ,Úr éppen a végídöröl szóló jövendő

lésével kapcsolatban (Lk. 21, 33). Tanításai nem időhöz kötöttek
és éppen azért nem korlátozhatók eg~- nemzedék szűk keretei közé;
a világ végének, az utolsó ítélet korának emborisége épPl1g}' ezek-

. ből az igékből fogja az örök élet forrását megismerni, mint a
tanítványok kisded nyája ott Palesztina Iőldjén. lia ezt figye
lembe vesszük, rögtön megértjük, miért kellett az Úr Jézusnak úgy
beszélnie, mintha kortársaira vonatkoztatná a végidőkről szóló
tanítását és az ebből foh'ó erkölcsi intelmet. Mert ez a tanítás
ugyanolyan tartalmú és érvényű tegnap es ma és mindörökké;
nekünk éppúgy szól a figyelmeztetés, mint az évezredele -- esetleg
évmilriők múlva élő emberiségnek.
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ll.

Annak 112: állttásnak ig'azolására, hogy az apostolok közelinek
várták ét! tanították is a Parúz.ia nagy uapját, az Úr Jézus taní
tása után főleg Szent Pál apostol leoeleit szokták idézni.

Szent Pál nem ad újat, és nem mondhat mást, mint amit
Mestere hirdetett. A parúztáról szólva szorosau bele kapcsolódik
azokba a jövendölésekbe, melyeket Jézus mondott a végidőről.

~s éppen ezért Bzeni Pál tanítására éppúgy állnak az előző »ea»
pontbafl mondottak, mint az Úr Jéeuséra.

Az Úr Jézussal megegyezően tanítja és igen sokszor kifejezi,
hogy az előkészület ideje megszünt, hogy Krisztussal eljött az
üdvösség ideje: most (nün) van a kegyelem kora, eljött az "idők

teljessége" (Gal. 4, 4; Eí', l, 10); "ime, most van a kellő idő; ime
most van az üdvösség napja!" (2 Kor. 6, 2).' Igy ir úgyszólván
minden levelében, erre inti folyton híveit: Róm. 3, 21; á, 9; 16, 26;
Kol. 1, 26; Ef. l, 10; 2,13; 3, 10; 5, 8 sth. Itt van tehát az idők vége:
l Kor. 10, 11; Zsid. 9, 26; 2 Tim. l, 10. .

Termoozetesen ez nem jelenti azt, hogy már minden "befejez
tetett". A megváltás teljes kivirágzásu, végleges formája, az Isten
országának teljes megvalósulása, a bűn átkának végleges megszű

uése: tehát II végidő hefe.iezéBc, még hátra van. (Róm. 8, 23; Ef.
~ 30). Ezért a mi Isteniink a "l'emény Istene" (Róm. 15, 13; Ef.
1,18; 1 Kor. 15, 19; Kol. l, 27; Gal. 5, fl; 1 Tessz, 5, 8), azé a re
méu)'é, hogy elkövetkezik majd az az idő, amikor "a teremtett
világ is Ielszabadul a romlottsav szolgaságából az Isten fiai di
esőség'ének a "'szabadsagáral" (Hólu. 8, 21)
. Éppen azért Szent Púl és vele együtt az egész őskeresztény

~ég abban a szent vágyakozásban élt, hogy minél előbb megérje
ezt a beteljesedést, hiszen ez a megváltás művének betetőzése, az
Isten országának kiteljesedése a világon. Erre az "utolsó időre",

erre a teljes Irivirágzáara irányul a népek nagy apostolának fi
gyelme, erre inti tanítványait is és természetesen szeretné meg
érni ezt a napot, a teljes megváltás (Ef. 4, 80), az itélet (Róm.
2, 5. 16), s a mi Urunk Jézus Krísatus megnyilvánulásának nagy
napját (Kol. 8, 4; l Kor. 1,8; 5, 5; 2 Kor. l, 14; Filip. l, 6. 10; 2, 16;
l Tessz. 5, 2; 2 Tessz. 2, 2; Z~id. !:I, 23). Leveleiben számtalanszor
megemlékezik erről a beteljesedésről El azt akarja, hogy a hívők

is mindig szemüle előtt tartsák, életükben és minden cselekede
tünkben gondo1;ianak erre a napra, mely az egész világtörténelem
íegsersdöntőbb, legfontosabb napja lesz, megkoronázása a megvál
tás művének (1 Tessz. 2, 19; 5, 6-·7; Róm. 13, 11-12; 1 Kor. 1, 7;
~ 5; ll, 26; Fil. 2, 15-16; 4, 5; Kol. 3, 4; 1 Tim. 6, 13--14; 2 l'im.
4, 8; Tit. 2, 12-13; Zsid. 10, 25 stb.),

A racionalisták részéről mégis gyakran éri Szent Pált az a
vád, hogy életének, apostoli működésének elején egészen közelinek
tartetta a .Parúzia napját, de mikor egyik esztendő múlt a má-
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sik után, akkor csalódottan kezdte kitóIni a "végidö" eljövetelét
a későbbi időre. Igy pl. a 2. Kor. 5, 4-beu világosan arról beszél,
hogy a Parúzia idején már-ő nem lesz az élők között.

Ennek a vádnak megcáfolására részletesen meg kell vizsgál
nunk azokat a - sokszor kétségkivül nehezen értelmezhető 
szövegeket, melyeket támogatására föl szoktak hozni. De minde
nekelőtt egy fontos elvet kell megállapítanunke Szent Pál leveleit
nem szabad egymástól elszakítani, leveleillek egy-egy kiragadott
helyét nem szabad önkényesen magyarázni. Mert sehol, egyetlen le
velében sem ír teljes és hiánytalan dogmatikát, nem foglalja sziszte
matikus rendbe a krisztusi tanítás teológiai tartalmát. Az ő írásai
mindig a körülményeknek és egy-egy ré~zegyház helyzetének
megfelelő oktatások; éppen ezért az egész keresztény tanításból
mindig azt a részletet emelik ki. mely a címzett egyházközség
akkori állapotában szükséges volt. A krtsztusi evangéliumot
Szent Pál sehol sem írta le, hanem élőszóval hirdette, levelei
pedig ennek a szóbeli igehirdetésnek csupán alátámasztói, előké

szítői, részbeni .pótlói és kiegészítöi. Igy uem lehet a dolgot úgy
beállítani, mintha egy-egy későbbi levél valami újat vagy mást
mondana, vagy ellentmondana az előbbi leveleknek, mert az
egyes levelekben lehet és van is sok új tanítás, de nem Szent
Pál "evangéliumában", mely az összes levelekben egvüttesen sincs
meg hiány nélkül. Az egyes szeritpáli helyeket tehát nem lehet az
összefüggésből kiragadni, mert föltételezik a többi helyek ana
lógiáját és mindenekelőtt az apostol szóbeli tanítását. Éppen a
parúziával kapcsolatban írja a 2 'I'essz. 2, 5-ben: ,,~em emlékez
tek rá, hogy amikor még nálatok voltam. ezt megmondottam
nektek]"

1. Ami azt a szembeállítást i.lleti, hogy Szent Pál első leve
leiben a parúziát közelinek hirdetne él' csak az idő keserű ta
pasztalatai vették volna rá, véleményének megváltoztatására, még
kell állapítanunk, hogy ez az állítólagos kettősség, ez a tanítás
beli föltételezett ellentét nem keletkezhetett ob-an rövid id&köz
ben, mint amely a leveleket egymástól elv:ilasztja.Azt az 1 Tessz.
levelet, melvben saját életének idejére jüvendiHné a parúzía b~

következését, Kr, u. 50-51-ben írta, a 2 Kor-t pedig, melyennek
ellenkezőjét mondaná, Kr. u. 57 körül. Hét esztendő alatt nem
változhatott meg ilyen döntő múdon Szout Pál .tanítása, mert
nincs ok, mely ezt a változást előidézbette volna. üldözésekben.
szenvedésekben, megpróbáltatásokban, halálveszélyekben volt ré
sze az apostolnak bőven már az 1 'I'essz, megírása előtt is. Lá
tott már ezelőtt is sok-sok keresztényt nu-ghalni, maga is ott volt
már a halál kapujában. '-- a Iisztrni megkövezés után már ha
lo.ttnak is hitték (Ap. Csel. H, 19). De _.- és ez a legdöntőbb eb
ben a kérdésben - a racionalisták fiilállítoUa ellentét megvan
nemcsak Szent Pál korábbi és későbbi levelei, hanem két legelső
írásában is: az l Tessz. és fi 2 Tessz. közi>tt. A kettőt mindössze
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pár hónap választja el egymástól és mégis a 2 Tessz. 2, 1-,2 vi
lágosan írja: "Urunknak, Jézu§ Krísstusuak eljövetele... dolgában
kérünk titeket, testvérek, ne tántorodjatok el egyhamar jozaJl
fe1fogástoktól, és ne riasszon meg titeket se valami lélek, sebe
széd ... mintha az Úr napja már közel volna!" Viszont az l Tessi.
is világosan írja., hogy a Parúzia időpontja teljesen bizonytalan
(ha pedig bizonytalan, akkor nem állíthatja ugyanabban a levél
ben, hogy ő életben megéri), mert "az tol' napja úgy jő el, mint
éjjel a tolvaj!" (5, 1) Ebből a bizonytalauságból, a pnrúzia idejé
nek meghatározatlanságából Szent Pál éppenúgy levonja az er
kölesi magatartásra vohatkoző tanulságot, mint az Ül' .Jézus tet
te, éppúgy figyelmezteti a híveket az állandó készenlétre, mint
az isteni Mester, tehát kiemeli a parúzía-tannak döntő erkélesi
jelentőséget a hívek életében, de korábbi és későbbi tanítása kij.
zött ellentét nincsen.

2. Az a hely, mely a legvilágosabban fejezné ki Szent Pál
ama véleményét, hogy még életben megéri a parúzia napját, as
t Tessz. 4, 13-17. Hogy ezt a helyet megértsük, tekintetbe kell
vennünk, miért írta Szent Pál ezt a levelét, milyen tévtanításol.
ellen küzd benne. Mit reméltek a tesszalonikai hívekf Azt, hogy
mindannyían megérik Krisztus második eljövetelének napját.
Közben azonban egyes hívek meghaltak fl hozzátartozóik aggódni
kezdtek, hogy mí lesz ezeknek a meghalt hívőknek a sorsa, aki
ket a parúzia napja nem talál már életben. Egyesek félreértették
a parúziáról szóló tanítást (v. ö. 2 Tessz, 2, 5), aminek az volt
az oka; hogy Szent Pálnak nem sikerült befejeznie ebben a vá
rosban a keresztény oktatást, az ellene támasztott tőrvetések miatt
hirtelen, éjnek idején kellett elhagynia II várost (Ap. Csel. 17,
1-10). A hivek lelkében élő aggodalom miatt írta azután levelét,
tehát már eleve nem arra a kérdésre akul' választ adni, hogy mi
kor lesz a parúzia, hanem arra, hogy ti meghaltak nem lesznek
hátrányosabb helyzetben az élőknél. Nem cl parúzia idejéről, hanem
annak II rendjéről beszél.

És amikor arról szól, hogy a megholtak: eppenúgy részesül·
uek ama nap boldogságában - mert föl fognak támadni, - így
folytatja: "Mi, akik éliink és megmaradunk az Úr eljöveteléig,
nem előzzük meg azokat, akik elaludtak ... Azután mí, az élők és
meghagyottak ... " (4,14.16) Hát itt nem sorozsaönmagát azok kö
hé, akik igenis élve érik meg az fTr llllpjút' Nem! Hiszen mondot
tuk már, hogy az időpont nem is vetődik fel lelkében. Amikor
mégis többesszám első személyben beszél, közismert költői és szé
noki formát alkalmaz, melyet görögül "enallagé"-nak hívnak (m.
gyarul talán "átképzelt időhasználatnak" nevezhetnók), akkor 1&
lekben belehelyezkedik azok korába és helyzetébe, akik majd élve
érik meg a parúziát, Nem egyedülálló nála itt ez a költői és sző

nokí forma: még erősebben és élesebben nyilvánul meg pl. a Róm.
7. 14-25-ben. ahol nem többesszám el!'lő személyben, hanem egyes
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elsőben beszél, s látszólag önmagáról mondja, hOg)- a bűnnek a
rabszolgája, hogy hiába helyesli Istl1P törvénvét az ő elmé'je, mégis
a rosszat, a bűnt cselekszi. .. Enal1agé-t használ a Róm. 8-ban is,
ahol a 2. versben azt mondja: "Mert 1\ Krisztus Jézusban való
élet lelkének törvénye megszabadított tetted. - (így a görög szö
veg, a Vulgata és ennek alapján II magyar fordítás "engem"-e~

hoz, de ez a költői forma szempontjából egyre megy) -- a bűnnek

és halálnak törvényétől. Itt viszont eg)' mcgszőlított emberben
Izemélyesíti meg az összes keresztények állapotát és helyzetét a'
megváltás után.

a. A parúzia idejéről már ebben az elKó levélben is világosan
azt írja, .hogy úgy jő el, mint éjjen a tolvaj, úgy szakad rá lU
emberekre, mínt a szülési fájdalom II viselős asszonyra (5, 2. il).
Nem számítgat és nem igyekszik felfeszegetni II jövőnek azt ft,

titkos kapuját, melyet az isteni Gondviselés elzárt az emberek
elől. Az akkori keresztényekben- akiknek Krisztus utáni vá
gyódása és paniziavárása sokkal elevenebb volt, mint II maiaké -
bizonyára éppen úgy élt a kiváncsiság II ..mikor" után, mint mín
den kor minden emberében. De Szent Púl nem elégíti ki ezt a
kíváncsíságot, annál kevésbbé, mert II Parúzia idejét ö sem tudta,
nem tehetett mást, mint isteni Mestere, aki szintén nem válaszolt
az apostolok sürgető nógatására, - pedig ő válaszolhatott vol
na, - hanem csak azt felelte: "Nel~l II ti dolgotok, hogy tudjá
tok az időket és pillanatokat, malyeket az Atya öuhatalmávaí
megállapított..... (Ap. Csel. 1, 4.) .

Ennek az időpont-nem-tudásnak ellent látszik mondani
az a tény, hogy a 2 'I'essz.-ban Szent Pál egész sor előjelet sorol
föl, melyek megelőzik az úr Jézus második eljövetelét (2, 1-12):
köztük főleg az idők végén keletkező nagy vallási aposztaziát és
fl "kárhozat fiának", a ..bűn emberének" megjelenését. De itt sem
szabad tévedésbe esnünk. Az Úr Jézus is többször beszél második
eljövet61éne~ előjeleiről (Mt. 24; Luk. 21; Mk, 13 stb.', ezek azon
ban nem közérthetőek és egyértelműek s egyáltalán nem nyújta
nak számítási és jóslási alapot II parúzta ideiere vonatkozólag.
A világosság fiait semmi esetre sem fogja megIepni ez a nap.
azért mondja Szent Pál: "De ti, testvérek, nem vag'~·tok sötét
aégben, hogy az a nap tolvajmodra meglepjen titeket!" (1 'I'essz;
S, 4), mert a világosság fiai mindig szeniük előtt tartják az Úr
Jézus inteimét: ébren legyetek és vigyázzatok l De azért a maga
egészében az a nap mégis úgy jön el, mikéut a vízözön - melyről

Noé tudta, hogy jönnie kell, hirdette is, de intő szavát senki
sem vette komolyan: - mert azt moudja az Úr .Jézus: "Valamint
a 'Yízözö. előtti napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhelI
mentek mindaddig a napig, melyen Noé bement II bárkába; és nem
vették észre, míg el nem jött a vízözön és elragadta mindnyá
jukat: úgy lészen az Emberfiának eljövetele is!" (Mt. 24, 38-39).

És mivel az lír Jézus jövendöl\)séhcu, Szent Páléban 6811.

1'71



Titkos Jelenések Könyvében egyaránt hiányzik az időbeli távl9f.
azért egyáltalában nem lehet tudni, hogy ezek az előjelek eg.,. éli
ugyanabban a korban, egymás után közvétlenül támadnak-e éli
hogy ezek után rögtön következik-e az ítélet napja, vagy nagy
távlatok választják el egymástól az egyes jeleneteket. Az Ujs:1Iö
vetség ezekben az előjelekben eseményeket, történéseket, tényeket
ír le, nem azok időpon'tját közli. S mivel ez a nagy, általános
parúzia csak végső' felvonása, betetőzője II jelen kegyelmi élet
nek, az egyéni parúziának, még fokozottabb mértékben szól ne
künk és minden kor minden emberének az Ül' -Iézus szava: "Le
gyenek felövezve esípöitek és égő gyertyák kezeitekben, magatok
meg hasonlók olyan emberekhez, kik urukat várják, midőn visz
aza tér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal meg
nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, kiket midőn megjiin
az Úr, ébren talál. .. " (Lk. 12, 35---37)

A Parúzia gondolata és hite eleven volt az. apostolok és fU
őskereszténység lelkében. Eletformá.lé, hőstettekre inspiráló, örö
möt sugárzó reménysége Krisztus tanítvúnyainak, Ezt a szilárd"
hitet fejezi ki az az őskeresztények egyik köszönési formája, a
..Maran ata!", azaz: a mi Urunk eljön! (1 Kor. 16, 22) és ezért
olvassuk a Jelenések Könyvében a keresztéuy lélek sóvárgásának
mélységes fohászát: "És a Lélek és a menvasszonv mondják: "Jőjj

el! És aki hallja, mondja: Jőjj ell" (22, 17) És erre a forró vágyra
felel az örök isteni Ige: "Azt moudja, aki tanúbizonyságot tesz
mindezekről: Valóban, csakhamar eljövök. Amen!" S az Úr Jé
zusnak erre az ígéretére szakad ki Szent J áuosnak, de minden
hívő tanítványnak a szívéből a fohász: "Jőjj el, Uram .Jézu.iIl'"
(22, 20)

Szükséges, tehát, hogy a Parúzin hite és reménye elevenné
legyen minden kor minden keresztényének szivében. Nem értjük
az Isten gondviselésének titkos útjait, de egyet tudunk: "megtar
tani a hitet" (2 Tim. 4, 7). Haszontalan HzáruHgatás. tervezgetés.
életrontó ábrándozás helyett figyeljünk fDI a nemzetek nagy
apostolának intelmére: "Tartsd meg a parancsolatot szeplőtele

nül, feddhetetlenül a mi Urunk J ézus Krisztus eljöveteléig, me
lyet meg fog mutatní annak idején a boldog s egyetlen Hátal
masság, a királyok Királya, az urak Ura, ki egyedül birja l!I.

halhatatlanságot, ki inegközelíthetetlen világosságban lakozik. kit
senki ember nem látott, fl Ilelll láthat, kinek dicsőség és örök:
hatalom! Amen!" (1 Tim. 6, 14-161.

J(jJJETEK, ünnepeljük őt, akit megfeszítettek értünk. Mária
látja őt a bitófán s így szól hozzá: "Iliqba szegeztek a keresetre
és hiába gyötörnek, azért mégis rJ,Z én ll'iam és Istenem vagy''-

Romanos (V. század)
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