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Köszöntelek Benneteket itt, és a távolban jelenlévőket is: Békesség Veletek! 

Évekkel ezelőtt olvastam egy tanulmányt Heinrich Böll: „Billiárd fél tízkor” című regényéről, 
mely a „bárány és tulok szentségéről” szólt. Sehol nem találtam, de az internetről meg-
tudtam, hogy magyar dokumentumfilm készült az íróról: „Böll közlegény megmentése” 
címmel, mely mostanában kerül bemutatásra. Ettől függetlenül, emlékeim és az evangélium 
alapján elmélkedésemnek a „Bárány és Tulok” címet adtam. 

Kezdjük együttlétünket önvizsgálattal, és bánjuk meg bűneinket… Szeressen minket a mi 
Istenünk, és segítsen az ő Jézusa Útján járnunk. 

Ének: Kyrie… Gloria… 

Imádkozzunk! Istenünk, Te válaszút elé állítasz minket nap-mint-nap, hogy a szelídség vagy 
az erőszak útját válasszuk, segíts helyesen döntenünk, Te, aki élsz és szeretsz… 

Evangélium János könyvéből (1,29-34). 

Másnap látta, hogy Jézus közeledik hozzá. Erre így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi 
a világ bűnét! Ő az, akiről mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb 
volt, mint én. Én nem ismertem őt; de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy őt megismer-
tessem Izraellel.” János tanúságot tett és azt mondta: „Láttam, hogy a Lélek, mint galamb, 
leszállt az égből és rajta maradt. Nem ismertem őt, de aki azért küldött, hogy vízzel 
kereszteljek, azt mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és rajta maradni, ő az, aki 
Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és tanúságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia.” 

Bizonyára emlékeztek, hogy Keresztelő János hogyan beszélt az eljövendő Messiásról, aki 
fejszével és pokollal fenyegetve jön el rendet csinálni a Földön. Most János apostol szövegét 
hallottuk, szerinte ugyanez a Keresztelő János Isten Bárányaként Szentlélekkel keresztelve 
jön el elvenni az világ bűneit. Igaz, János évekkel később írta az evangéliumát, mint Máté 
apostol, és gondolta, hogy ha már a politikai Messiás befuccsolt, most állítsuk át a témát 
vallási alapokra, magyarul politikai Messiásból csináljunk vallási Messiást. Ebben nagy segít-
ségére volt a Saulból átkeresztelődött Pál, aki a damaszkuszi úton az erőszak emberéből 
megtérve, három évre Arábiába visszavonulva kitalálta, hogy az „Isten, Jézus Krisztust adta 
oda véres engesztelő áldozatul” (Róm. 3, 24-25). 

1) Politikai Messiás 

Izrael, mint minden nép a történelemben a „harcot” látta fennmaradása biztosítékának. A 
Biblia történelemkönyv is, mely a vezérek, királyok, uralkodók harcairól szólnak. A politikai 
Messiáskép is nyilván innen adódik, mely Jézus korában a római elnyomás alatt szenvedő 
nép felszabadításáról szólt.  

A „Tulok szentsége”, vagyis az erőszak, a benne hívők szerint, a hatékonyabb és rövidebb út 
a cél eléréséhez. A tulok szentségéből enni és élni lehet, mert bőséges táplálékot ad és 
hatalmat.  

 



2) Vallási Messiás 

A Bibliában a szenvedő próféták képe is feltűnik. Jeremiás úgy érzi magát, mint „leölésre 
szánt bárány” (Jer. 11,19). A teológusok felfedezték a Deutero-Izaiásban az „Ebed Jahve” 
(Isten szolgája) dalokat (42,1-9. 49,1-6. 52,12 stb.). Az evangéliumok is elmondják, hogy 
Jézus hallgatott Pilátus előtt (Mk. 15,5). Fülöp pedig Izaiást idézi: „Akár csak a juhot, úgy 
vitték leölésre, s miként a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta kis ajkát” (ApCsel 
8,32).” A biblikusok megjegyzik, hogy Jézus az utolsó vacsorán, a „pászka vacsorán” a 
bárányt azonosította saját testével és vérével. 

„Ebed Jahve”, Isten szenvedő szolgája tehát az a vallási messiás, aki egy ország fel-
szabadítása helyett világmegváltó lett. A „vére árán” kiengesztelte Istent Ádám és az egész 
emberiség minden bűnéért, mert Isten fiaként, Istenhez méltó áldozatot mutatott be. (Nota 
bene! Fenntartva ezzel a Jahvizmus erőszakkultuszát, az állat és embergyilkolást, egy 
vérszomjas Isten kielégítésére!) 

Minden misében elhangzik az Agnus Dei: „Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit: 
Irgalmazz nekünk, és adj nekünk békét!” Így, Fia megölésével és a mi bocsánatkérésünkkel 
megelégszik Isten, mi több megadja nekünk a békét. Főképpen akkor, ha ez a mise tulajdon-
képpen ugyanannak a véres áldozatnak vértelen megújítása, a „kenyér és bor színe alatt”! 

Ez lenne a „Bárány szentsége”?! 

3) Jézus 

Böll regényében nem az előbbi Bárányról van szó. Hanem az önmagát is feláldozni képes 
történeti Jézusról, aki nem kért a „Tulok szentségéből”, ellent mondott minden erőszaknak, 
aki önfeláldozó életével hűségesen az új Istenhez, a csak szeretni tudó Atyához, példát 
adott arra, hogyan lehet változtatni a világon.  

Böllt nem szeretném valami újjászületett kereszténynek gondolni, de hiteles pacifistának és 
tanúnak igen. Aki ugyan hat évet töltött el a 2. világháború alatt a német hadseregben 
(ebből sebesülten pár hónapot Magyarországon), de aki felismerte azt, hogy mit jelent a 
„Bárány szentsége” és mi az a jézusi erőszakmentesség. 

--- Vérfagyasztóan aktuális témánk lehet a valódi Jézus, az igazi Isten Báránya mondani-
valója, szemben a politikai és vallási messiások világmegváltó rémtetteivel, illetve meséivel.  

 

[Kovács László elmélkedése elhangzott 2023. január 15-én 
a Bokorportán és online csatlakozási lehetőséggel.] 


