
A Qh^l 
A Z O LABAI ALÁ VETETT MINDENT E5 

K FELETT VA-

VÉ AZ EGY-

NEK FELE 
/ / / 

FŐVE AZ E 

SZÁMÁRA, O TESTE. AZ O 

LÁBAI ALÁ VETETT MINDENT ÉS ŐTTET 





AZ E F E Z U S I L E V É L 

t 





BALIKÓ ZOLTÁN 

AZ EFEZUSI LEVÉL 
GYAKORLATI MAGYARÁZATA LELKÉSZTÁRSAIM 

ÉS BIBLIAOLVASÓ TESTVÉREIM SZÁMÁRA 

KIADJA 
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ SAJTÓOSZTÁLYA 

BUDAPEST, 1985 



EHE Könyvtára 



BEVEZETÉS 

MAGÁNLEVÉLBŐL IDÉZET: 

„Szenzációs levél! Ma döntő számunkra tudni, mi az 
egyház, mi célból van itt az egyház, mit jelent egyháznak 
lenni egy bizonyos történelmi helyzetben, milyen funkciót 
kell az egyháznak betöltenie, hogyan kell az egyház tagjai-
nak egymáshoz viszonyulnia stb. . . . arra hívom fel figyel-
medet, hogy nem kellene részletesen és önállóan foglalkoznod 
az efezusi levél „theológiá"-jávai. Természetesen, ezt tisztáz-
ni kellene, de annak theológiáját végül is az egyes részek 
magyarázatánál kellene szem előtt tartani és úgy részekre 
bontani. Ha külön belebocsátkozol a levél theológiájába, ak-
kor sohasem fogsz végezni az írással. Nekünk végeredmény-
ben arra van szükségünk, hogy az igehirdetésekre készülő 
lelkészek jól értsék meg az egyes verseket és szakaszokat. 
Tehát a szószékre nézve kellene az írásmagyarázatot elkészí-
teni, természetesen „tudományosan", miközben adódna belőle 
a gyakorlati következmény ... 

Budapest, 1978. február 24. 

Szeretettel köszöntelek: 
Κ áldy Zoltán 
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A KÖNYVECSKÉT MAGYARÁZÓ DOKUMENTUMHOZ 
NÉHÁNY MEGJEGYZÉS 

Megható volt a bizalom és ma is az, hogy ilyen felada-
tot országos egyházunk első embere egy vidéki gyülekezet 
gyakorló lelkészére bíz. Vállalnom kellett a mai napig tartó 
csodálkozással és meghatódottsággal. 

A második megjegyzés fakad az elsőből. Eszemágá-
ban sem volt valami „tudományos" alkotás. Magam és mások 
nyomorúságát ismerve, szemben a szószékkel! — írásba fog-
laltam azt, amit megértettem, megtanultam és ami szívem 
gyönyörűségévé lett. Mert minden megtérés között a legna-
gyobb, ha a szolgáló egyházhoz térünk meg! 

Harmadik megjegyzés —- mi is lehetne más, éppen az 
efezusi levél magyarázata után! — egyszerű bocsánatkérés, 
hogy ilyen későn teszem le kéziratomat püspököm asztalára. 

A negyedik és a végső: Bár valami hasznot jelentene 
a vancouveri világgyűlés feldolgozásában és a számunkra 
egyháztörténetünk csúcspontját jelentő LVSZ budapesti 
nagygyűlésre néző felkészülésben. 

Kelt 1983. évi november hó 10-én, D. Luther Márton 
születésének 500. évfordulóján a pécsi gyülekezetben. 

Egy régi legenda szerint Jézus, befejezve földi életét 
és szolgálatát, visszatért a mennybe. Szenvedéseinek és a 
kereszthalálnak sebhelyei láthatók voltak rajta. Az angyalok 
körülvették és Gábriel halkan megjegyezte: Uram, mennyit 
kellett ott lent szenvedned az emberekért.. . ! Jézus válaszolt 
neki: Igen, sokat kellett értük szenvednem. Gábriel erre meg-
kérdezte az Urat: Tudja minden ember, hogy mennyire sze-
reted őket és mit vállaltál érettük? Jézus válaszolta: Még 
nem, most még csak pár ember tud erről Palesztinában... 
Gábriel faggatni kezdte Jézust: S mit tettél azért, hogy vala-
mennyien megtudják az egész világon? — Jézus csendesen 
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válaszolt: Pétert, Jakabot, Jánost és még néhány férfibará-
tomat megkértem, hogy egész életüket szánják rá és mond-
ják el sokaknak. Azokat pedig késztessék arra, hogy szintén 
adják tovább szeretetem és szenvedésem evangéliumát, amíg 
a legtávolabbi földrészen is mindenki tudomást szerez erről. 
— Gábriel elgondolkozva nézett az Ürra, mert nagyon is jól 
tudta, hogy az emberek milyen nyomorultak, végül megkér-
dezte Jézustól: De mi történik akkor, ha Péter, Jakab, János 
elfárad, kedvét veszti? Mi történik akkor, ha azok, akik majd 
utánuk jönnek a nemzedékek sorában, mindent elfelejtenek? 
Mi történik, ha a huszadik században ott lent az emberek 
már nem is tudnak rólad, nem is beszélnek szíved szereteté-
ről és szenvedéseidről? Nem kellene megváltoztatni tervedet, 
Uram?! — Jézus végső válasza ez volt: „Nem változtatom 
meg tervemet. Reájuk bízom magamat!" ... 

Az efezusi levél központi témája az, hogy az „Egyház" 
Krisztus Teste s ezért benne láthatóvá kell lennie Krisztus-
nak. Mit tettél ezért? Mivel álltál útjában? Tudod-e, hogy 
ma is, miközben soraimat olvasod, az Ür föléd hajol és a régi 
bizalommal és szeretettel ismétli: „én reátok bízom"!... 
Én reátok bízom! 

Ha ilyen nagyszerű és felséges az efezusi levél monda-
nivalója, akkor miért jutott az újszövetségi könyvek között 
szinte mostohagyermek sorsára? A páli levelek csúcsa és ko-
ronája, a „neki személy szerint adott isteni kinyilatkoztatás" 
megrendítő vallomása miért nem forrás és éltető erő, miért 
nem program és mindennapi gyakorlat mind a lokális gyüle-
kezetekben, mind az univerzális egyházban!? 

Az egyházi helyzetre nézőén keresve az okokat, első 
helyen látjuk a konfrontációt konfesszionális identitásunk 
és az ökumenikus elkötelezettségünk között. Huszonöt évi 
pécsi szolgálatom alatt — főleg kazuáliák után — gyakran 
hallottam a megjegyzést: „Hát ezek is keresztyének?" Minő-
síthetetlen tájékozatlanság az alapvető dolgokban, de hát 
nyilván így tanulták és így tudják még sokan lokális szinten. 
Ökumenikus összefüggésben is jól ismert Róma álláspontja, 
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amely szerint az istenismeret teljes gazdagsága egyedül ná-
luk található. Az efezusi levél oly félreérthetetlenül ítéli el 
ezt a gondolkodást, hogy vagy mostohagyermek lesz vagy 
mesterkélten annyira félremagyarázzák, hogy Pál nem is-
merne levelére ... 

Az is vitathatatlan, hogy bajos találkozni olyan egy-
háztaggal, akinek ne lenne lesújtó tapasztalata egyházi 
ügyekben. Valamennyien számtalanszor diszkreditáltuk 
Krisztust, Isten megrendítő világtervét. Nincsen annyi papír, 
ami elegendő lenne azoknak az orcapirító és a Szentlelket 
megszomorító tényeknek felsorolására, amelyekkel tele van 
az egyetemes egyháztörténelem. Így az efezusi levél „Egy-
ház" tematikája elérhetetlen és megvalósíthatatlan eszmének 
tűnt, ami legfeljebb az „eschaton"-ban realizálódik . . . 

Európai keresztyénségünkben külön „magyarázó" ok 
az efezusi levéllel szembeni értetlenségre a kórosan uralko-
dóvá vált individualizmus. Ritka az egyházlátás. Pedig Ro-
binson módra senki sem üdvözülhet. Az „énközpontúság" jel-
lemez még hitünk dolgában is. Afrikai testvéreink családjuk, 
törzsük, klánjuk összefüggésében értik önmagukat: „vagyok, 
mert vagyunk" tipikus és számunkra szokatlan vallomásuk-
kal. A „fehér emberek" szubjektív és individualista „nyu-
gati" észjárása indokolja jelentős mértékben az „Egyház" 
szétforgácsoltságát. Miközben megfogalmazódtak a konfesz-
sziók, magasra nőttek a falak: „damnamus!" jeligével egé-
szen a kiközösítés, illetve kiátkozás istentelen gyakorlatáig. 

Nem véletlen, hogy a legutóbbi időkig elképzelhető 
volt az apostoli hitvallás első és második részében konszen-
zus. Mihelyt a harmadik részre került sor ökumenikus kon-
ferenciákon, nyilvánvalókká váltak a szakadékok s nem volt 
híd, amely összekötötte volna a különböző táborokat. „Más 
lélek van bennetek . . .!" Világos, hogy a Szentlélek személye 
és munkája s ezért az „Egyház" megértésében lehetséges 
egyedül ennek az egységnek megvalósulása közöttünk is, 
amelyet Isten a Krisztusban örökkévaló szeretetével már 
megvalósított nem is egyszerűen a hivők üdvözítésére, ha-
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nem az emberiségnek, a világnak gyógyítására és megmen-
tésére. Mert mindig „az egészről van szó!" (Bengel). Vala-
mikor éppen Efezusban történt, hogy Pál apostol néhány 
tanítványra találva, azonnal feltette az alapvető kérdést: 
„Kaptatok-e Szentlelket, amikor hivőkké lettetek?" ApCsel 
19,1—7. Ismerős számunkra ez a kérdés? Egyáltalán jeltet-
ték-e velünk szemben? Megkérdeztünk mi másokat? Nem a 
legsürgetőbb valamennyiünk számára — a karizmatikus 
mozgalmak figyelmeztetésével és a különböző pünkösdista 
csoportokkal kapcsolatban! — az egészen új tájékozódás 
alapvető kérdésekben? Azért lett mostohagyermek levelünk, 
mert ezek a kérdések a legkínosabbak theológiai iskolákkal 
és egyházi szervezetekkel zsúfolt keresztyénségünkben?! 

Soraimat a vancouveri izgalmas Ε VT nagygyűlés 
után és a küszöbönálló LVSZ óriási jelentőségű nagygyűlése 
között írom. Ma nem lehet írásmagyarázati 
munkát végezni ökumenikus látás és ösz-
szefüggések határozott tudata nélkül. Mint 
tudjuk, hosszú évtizedek szívós munkája nyomán a világ 
minden keresztyén gyülekezete (egyháza) elé kerül a meg-
valósítandó egység ajánlott minimuma: Baptisma—^Sucha-
ristia—Ministerium egységében (Limai dokumentum). Nyi-
latkozni kell, döntésre érett a helyzet. Nekünk lutheránu-
soknak talán a legnehezebb, hiszen olyan hatalmas ajándékot 
bízott ránk Isten az egész anyaszentegyház részére a páli 
megigazulás világos megértésében, a törvény és evangélium 
megkülönböztetésében, a hit és szeretet közös veretében, a 
hálaadás és mindenki iránti szolgálatra való készség páli bá-
zisának megragadásában, hogy valóban nem könnyű a „ne-
künk adott kegyelem" feltétlenül hűséges őrzésének és kép-
viseletének útján mégis eljutni a „Krisztusban való egység" 
valóságáig. Aprólékos és gondos elemző munkára van szük-
ségünk, hogy megkülönböztessük a századok óta felgyülem-
lett — nem indokolatlan! — keserű emlékeket, korhoz kö-
tött törmelékeket, vallásos indulatainkat stb. ettől a titok-
zatos és csodálatos isteni ajándéktól: Egység, a Kr is ζ -
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tusban! Magam részéről meg vagyok győződve, hogy a 
Szentlélek képessé tesz erre bennünket. Talán éppen az efe-
zusi levél közös, elmélyült olvasása útján is. Számomra két-
ségtelen igazság, hogy csak az tud eligazodni iszonyú, törté-
nelmi világhelyzetünkben a földi dolgokban, aki tájékozódott 
Isten kinyilatkoztatásában: Krisztus a Fő és az Egy-
ház a Krisztus teste! 

Amikor Pál előtt mindez felragyogott teljes fényében, 
térdre ereszkedett! Isten adja meg nekünk ugyanezt a ke-
gyelmet és együtt, térdre hullva magasztaljuk Istent örökké-
való titka kinyilatkoztatásáért s azután tegyük dolgunkat a 
Lélek által! 
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AZ EFEZUSI LEVÉL 
ÉRTÉKELÉSE 





Reformátorunknak az efezusi levélről szóló megjegy-
zései töretlenül értékelik ezt az újszövetségi iratot. Az 1525-
ből származó „Sermo"-ja szerint olyan hatalmas dologról van 
szó ebben a levélben, hogy a legmagasztosabb módon fejte-
geti az apostol („das ist alles so gross, dass es sich Paulus 
nicht zutraut, es mit Worten zu erlangen. Darum redet er 
so hoch davon, dass nicht höher davon geredet werden 
kann"). Világosan látja, hogy a súlyos tartalom nem könnyen 
hozzáférhető az egyszerű keresztyének számára („ . . . nicht 
eine Predigt für das Volk . . . dient dem kleinen Haufen!" 
1531. IX. 24.). Még a komoly hívőknek, szakembereknek sem 
könnyű a páli mondanivaló megértése („diese Epistel sieht 
aus, wie ein Dornstrauch, durch den man nicht leicht 
durchzukommen kann" 1537. szept. 16.). Élete végén tett 
megjegyzése (Torgau 1544. okt. 5.) már azokat tekinti a levél 
tényleges címzettjeinek, akik ám kevesen vannak, de nem-
csak nevük szerint, hanem valóságosan és határozottan ke-
resztyének („diese Epistel geht nur wenige Leute auf Erden 
an und geht nur auf die, die gewisslich Christen sind, nicht 
nur dem Namen und der Zahl nach, sondern mit der Tat 
und Wahrheit!"). Utolsó reánkmaradt megjegyzése számunk-
ra perdöntő az ún. „hitelességi" kérdésben: „Diese Epistel 
ist eine paulinische Epistel und ist auf seine Weise geredet!" 
— 1545. szept. 20. Erősen hullámzott levelünk értékelése az 
egyháztörténelem során. John KNOX angol reformátorról 
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tudjuk, hogy halálos ágyán feküdve új ra és újra felolvastatta 
magának az efezusi levelet. VILMAR a collegium biblicum-
ban azt írja, hogy az efezusi levél az „Egyház" lényegének 
alapvető kifejtése, páratlan irat az egész újszövetségben. 
Ernst GAUGLER szerint „szegényebbek lennénk" az efezusi 
levél nélkül a kinyilatkoztatás ismeretében (Zürich 1966.). 
M. FISCHER viszont sikertelen kísérletnek tekinti az apos-
toli kor és az induló egyház határterületén jelentkező és egy-
mással szembefeszülő tendenciák kiegyenlítésében (Göttin-
gen 1973.). Maga részéről nem is tekinti a levelet páli erede-
tűnek. Viszont, főleg az angolszász területen nagyon népsze-
rű, gyakorlati kommentár sorozatban (The Daily Study Bible 
1954—1965) a melegszívű W. BARCLAY az efezusi levelet 
a keresztyén theológia kulcsának tekinti. Szerinte nélküle 
zárt ajtó előtt topognánk. Az efezusi levél értékelése szerint 
a keresztyén gondolkodás csúcsa és koronája. RIENECKER 
szerint az efezusi levél értékét mindennél magasztosabb té-
mája adja meg. EBERLE szerint Pál apostol két legfontosabb 
levele a római és az efezusi levél, amelyet Luther is a galata 
levéllel együtt a legfontosabb páli iratoknak tartott. ZÖLL-
NER felveti a kérdést: Ha a római levél végezte az áttörést / 
a reformáció idején, nem lehetséges-e az, hogy az efezusi 
levél ú j felfedezése korszakot nyit az egyháztörténelemben? 
LOHMANN szerint a reformáció korában a hit általi meg-
igazulás került a gyertyatartóba, hogy világítson, a ml 
időnkben az Egyház fényének kell beragyognia korunkat. 
RICHTER professzor szerint Istennek a történelemben tett 
útja végét jelenti az „Egyház" felfedezése! A pozitív értéke-
lést igazolja korunk ökumenikus mozgalma is, amikor egyre^ 
világosabban „efezusi" alapon fogalmazza meg egy-egy vi-
lággyűlés témáját. Ez legmeggyőzőbb az Ε VT legutóbbi és 
az LVSZ küszöbönálló nagygyűlésével kapcsolatban. A krisz-
tológia és az ekklésziológia olyan ötvözete áll előttünk, amely 
korunk minden keresztyén és szekuláris problémájára egy-
szerre ad választ. Egyfelől nemzedékünkben a világ minden 
népe egymás „szomszédja" lett, annyira közel hozott egy-
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máshoz a szédületes technikai fejlődés, másfelől világka-
tasztrófával fenyeget a differenciáltság mind ideológiai-poli-
tikai, mind gyakorlati gazdasági téren, ö t kontinens keresz-
tyén emberei fordulnak egyre nagyobb ámulattal az efezusi 
levél lenyűgöző témája felé: „Egység a Krisztusban!" Mind-
ezt tipikusan „efezusi" módon a zsidó—pogány áthidalhatat-
lan ellentétnek krisztusi megoldásával: a zsidó marad zsidó, 
a pogány marad pogány, egyiknek sem kell feladnia sajá-
tosságát, történeti útját, kultúráját, hagyományát és külön-
bözőségét és mégis egy „új ember" támad a Krisztusban, 
Isten örökkévaló szeretetének bázisán, a bűnbocsánat erejé-
ben és a Lélek munkájában. Mindez nem a keresztyénség 
igazolása szemben a világgal, hanem az „Egyház" megjele-
nése és megvalósulása az emberiségért, a világért. Mert a 
végső cél nem az „Egyház", mint Krisztus Teste dicsősége, 
hanem Isten dicsősége a meggyógyult és teljesen megújult 
világban. Levelünk nem az „Egyház" triumfálásának doku-
mentuma, hanem program és küldetés, szolgálati kalauz és 
bőven áradó erőforrás — a világért! 
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MAGYARÁZATA 
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1. CÍMZÉS, ÜDVÖZLÉS 
1 , 1 — 2 . 

„Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, a szen-
teknek, akik Efezusban élnek és hisznek Krisztus Jé-
zusban: kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi 
Atyánktól és az Űr Jézus Krisztustól." 

Minden figyelmes bibliaolvasónak feltűnik, hogy Pál 
mennyire személytelenül fogalmazza meg levelét, pedig az 
efezusiakat jól ismerte. Meglepetésünket igazolja a szöveg-
kritika. Bár a fordítások és csekély kivételtől eltekintve a ké-
sőbbi hagyomány Efezushoz kapcsolja levelünk címzését, 
valójában a szócska „Efezusban" nem eredeti. Legrégebbi szö-
vegünk a harmadik századból nem tartalmazza. Később ke-
rült a szövegbe korrektúraként, illetve marginális jegyzet 
formájában. A megbízható athosi kódex sem nyújt helymeg-
jelölést. Tertullianus említi, hogy az eretnek Markios mint a 
laodiceai gyülekezethez intézett levelet említi kánonjában. 
(Adv. Marc. V. 11. 17.) De nem nyilatkozik arról, hogy ez ten-
denciózus változtatás-e vagy megfelel a történeti tényeknek. 
Az utóbbi, mint látjuk, kérdéses, az előbbi valószínűtlen, 
mert Markiosra sem jellemző a filológiai-kritikai szempont 
alkalmazása. Az sem bizonyított, hogy Markios birtokában 
volt-e olyan kézirat, amelyben az „Efezusban" helymegjelö-
lés szerepelt vagy önkényesen toldotta a szövegbe, talán Kol 
4,16 alapján igazoltnak véve. Origenes sem talált az általa 
használt kéziratban helymegjelölést. Hieronymus viszont már 
ismert ilyen kéziratokat. 

Milyen érvek szólnak amellett, hogy levelünk nem az 
efezusiakhoz intéződött? 

1. Pogánykereszty énekhez szól, vö. 2,1 és 2,11 ver-
seket. Mint a pogányok apostola, fordul Pál a címzettekhez. 
Viszont ApCsel 19,10 bizonyítja, hogy az efezusi gyülekezet-
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ben jelentős számban éltek zsidókeresztyének is. Miért nem 
érződik ez a szövegben? Milyen indokból nem vette ezt fi-
gyelembe Pál, ha már kisebbségben is voltak a gyüleke-
zetben? 

2. Mintegy háromévi munkálkodása során Pál jól is-
merte az efezusi keresztyéneket. Olv. ApCsel 20,17—38! Le-
velünkben azonban nyoma sincsen személyes vonatkozásnak 
vagy némi utalásnak. Jól ismert gyülekezethez ennyire sze-
mélytelen levelet intézni szeretetlenség lenne. Olv. 1,15 és 
3,2 verseket, amelyék szerint Pál nem ismeri személyesen a 
címzetteket, csak hallott róluk! Az efezusi gyülekezet eseté-
ben ez képtelenség. 4,21 is érthetetlen, ha Pál lenne a gyüle-
kezet lelki atyja. A szöveg inkább azt bizonyítja, hogy első 
kapcsolatfelvételről van szó az apostol és a címzettek között. 
Már az ó-egyházban említi Mopsuestiai Theodor, hogy levele 
írásakor Pál még nem ismerte az efezusi gyülekezetet. Vi-
szont erre a megjegyzésre alapozni a visszadatálás időpontját, 
olyan korai keltezésről lenne szó, ami kizárt. 

3. Az apostolra annyira jellemző személyes utalások 
hiánya érthetetlen, hiszen Kol 1,1 és 4,10 szerint a levél írá-
sakor Pálnál kellett lennie mind Timótheusnak, mind Aris-
tarchusnak, akik viszont Efezusban — ApCsel 19,22,29 sze-
rint — jól ismertek voltak. Tichikus vállalta volna Pál sze-
mélyes -köszöntéseinek tolmácsolását élőszóban? Bajos erre 
gondolni, hiszen az egyidejűleg íródott kolosséi levélben Pál 
egyeseket külön is üdvözöl, pedig a levél kézbesítését Tichi-
kusra bízta. 

4. A levél írója mintegy bizonyítja jogosultságát írá-
sára vonatkozóan, olv. 3,4. Az efezusi gyülekezet esetében ez 
ismét képtelenség. 

A fentiek alapján kísért tehát az a feltevés, hogy a 
címben szereplő szócska, helymegjelölés: „Efezusban" nem 
felel meg a valóságnak! De hát akkor hogyan tovább? 

A megoldási kísérletek között első helyre kívánkozik, 
Markios helymegjelölése. Mi magyarázza viszont akkor azt, 
hogy a címzésből eltűnt a szócska: „en Laodikeia"?! Harnack 
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magyarázatot keresve, Jel 3,14—16 versekre utalva feltéte-
lezte, hogy az ilyen keményen elítélt gyülekezet neve bünte-
tésként maradt ki később a címzés szövegéből. Utal az antik 
világban ismert „damnatio memoriae" eljárásra, amely sze-
rint egy korábban dicsőséges hadvezér vagy politikus későbbi 
hazaárulása vagy hűtlensége büntetéseként ebben is részesült 
azaz kitörölték nevét még a márványtáblákról is. Ha ez a fel-
tevés helyes, akkor mi magyarázza azt, hogy a szomszédos 
és így nyilván hasonló problémáikkal küzdő kolosséi gyüleke-
zethez intézett levélben bőven van konkrét utalás és szemé-
lyes vonatkozás? Miért közli ebben az esetben a kolosséi le-
vél (4,15) a laodiceai gyülekezetnek szóló üdvözleteket s 
minderre miért nem került sor az egyidőben íródott laodiceai 
levélben? Képtelennek tűnik a feltételezett helymegjelölés 
„en Laodikeia" formája. 

Akadtak olyan szövegmagyarázók, akik mindezt fölös-
leges kutatásnak tartják, mert szerintük a szöveg eredetileg 
így szólt volna: ,,A szenteknek, akik valóban azok is", illetve 
esetleg „az összes ott élő szenteknek". Nyilvánvalóan mes-
terkélt magyarázat ez és semmiképpen sem páli jellegű. Az 
analóg címzések itt is igénylik a pontos helymegjelölést. 

Valószínűbbnek tűnik az a feltevés, hogy levelünk már 
eredetileg több gyülekezet számára íródott s így a helymeg-
jelölés üresen maradt, csak a helyi másolások során töltötték 
ki. Így az efezusiak saját városuk nevét írták be: „Efezus-
ban". Tetszetős magyarázat, de az őskeresztyén irodalomban 
nincsen rá példa. 

Az előző feltevéssel rokon az az elgondolás, hogy leve-
lünk tulajdonképpen Pál előtt ismeretlen gyülekezetekhez in-
tézett körlevél. Mivel 6,21 szerint Tichikus dolga volt a levél 
átadása, így ezek a gyülekezetek Kolossé szomszédságában 
élő, elsősorban frigiai, illetve kisázsiai gyülekezetek. Ha ez 
megfelel a valóságnak, akkor az „efezusi" levél, hasonlóan az 
első jánosi levélhez, ún. „katholikus" (univerzális) levél len-
ne amely ha nem is az egész keresztyénséghez, de olyan nagy-
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számú gyülekezethez intéződött, amelyek a szerző számára 
ismeretlenek voltak. 

Vannak, akik már erre a problémára is hivatkozva, 
kétségbe vonják levelünk páli eredetét és valamelyik páli ta-
nítványra gondolnak. Ennek a „későbbi keletkezésnek", il-
letve „nem-páli szerzőségnek" feltevése hihetetlen burjánzás-
nak indult az írásmagyarázók táborában. Az eddig taglalt 
helymegjelölési problémát 2Tim 4,16-ra való utalással elin-
tézték és a páli szerzőség tagadásának álláspontját újabb és 
újabb érvekkel igyekeztek igazolni. Óriási ennek a hadako-
zásnak az irodalma. 

Tény, hogy az efezusi levélről igen korai adataink van-
nak. Már említi Polykarpus és Ignácius is. Ha más titulussal, 
de tud róla Markios is, mint előzetesen számba vettük. A ha-
gyomány felől tehát nem vethető fel jogosan a páli eredet 
megtagadásának lehetősége. Tulajdonképpen a XIX. század 
óta vetődött fel levelünk apostoli eredetének kérdésessége. 
(Usteri, Wette stb.) Schleiermacher úgy vélte, hogy Pál a ko-
losséi levél megírása után levelünk megírását Tichikusra bíz-
ta. Baur és iskolája már feltételezte nemcsak a korabeli gnó-
zisnak, hanem a montanizmusnak is a beszűrődését a szöveg-
be, így a keletkezést a második századra datálták. Abszurd 
feltevés olyan levél esetében, amelyet Polykarpus ismert és 
használt. A kései datálás elleni érv az is, hogy Péter első le-
vele jól ismerte, sőt felhasználta levelünket. Gondoljunk 
mindkét levél elején található himnuszra, a házitáblákra, az 
ördög elleni harcra sürgető felhívásra, a záróüdvözletre s 
egyéb egyezésekre. Érdemes elolvasni: lP t 2,6 és Ef 2,20—22 
vagy lPt 3,18; Ef 4,11 vagy lP t 5,14; 2,20 és Ef 6,23 stb. 

A kritikusok visszatérő szempontja az efezusi levél, 
nyelvi és stílusbeli sajátossága a többi páli irathoz képest. 
Az vitathatatlan, hogy levelünk szókincse jelentősen egyedi. 
(Sandergut) Negyven kifejezés csak itt fordul elő az újszö-
vetségi iratokkal egybevetve. („Hapaxlegomena") ötvenegy ki-
fejezés nem fordul elő többi páli iratban, amelyek egyébként 
gyakoriak az újszövetségi iratokban. Huszonöt olyan szót is 
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összeszámoltak, amelyek közösek a kolosséi levél szövegével. 
Pl. általában az ördögöt Pál „szatanasz"-ként említi, míg itt 
a „diabolosz" kifejezés szerepel. A Pálnál szokásos „ouranosz" 
helyett itt „epurania" olvasható vö. 1,3; 1,20; 2,6; 3,10; 5,12 
verseket. Persze szemelgethetnénk így más páli levélben is. 
A „hitelesség" tekintetében mindez nem perdöntő. Nehezebb 
ügynek tűnik a stíluskérdés: Szókapcsolások sokfélesége, gya-
kori genitivusszerkezetek, rokonjelentésű szavak egybefűzé-
se pl. 1,1 l-ben ,,hé bulé tou thelématosz'' vagy 1,19-ben 
„energeia tou kratosz tész iseihüsz autu", 2,14-ben „te meszo-
toichen tu fragmu", 2,15-ben „ton nomon tón, entolón endog-
maiszin" 3,7-ben „hé dórea tész charitosz" vagy 4,23-ban „to 
pneuma tou ncosz". Azonkívül a rengeteg prepozíciós szer-
kezet, főleg az „en" használata vö. 1,3 vagy a hatsoros kap-
csolás 1,5—6 versben. Mindehhez társul a sok, véget nem érő 
körmondat, olv. 1,3—3,19 szakasz néhány mondatból tevődik 
össze. (1,3—14 majd 1,15—27 és 3,1—9.) Érdekes, hogy leve-
lünk második felében kevesebb a stiláris probléma. Hossza-
dalmas konstrukcióra csak 4,11—16 szakaszban kerül sor. A 
többi, páli levéltől tagadhatatlanul eltér ez a szerkesztési mód. 
Azonkívül a stílusban liturgikus tónus jelentkezik, ami szin-
tén újszerű. Bátran „himni'kus" stílusnak nevezhetjük. Űj 
koncepció, ú j élmény vagy egészen új téma nyilván magával 
hozhat ilyen változást, de ekkora mértékben a szerzőknél nem 
változik ennyire a megszokott stílus. 

Mi ez az új koncepció, élmény vagy téma? Első benyo-
másunk szerint levelünk témája nagy fordulatot nem jelent 
a többi páli levélhez képest. Hiszen lKor 12,27-ből is tudjuk, 
hogy a hivők egy testet alkotnak tagjaik összességében. Mégis 
a gondosabb megfigyelés nyilvánvalóvá teszi, hogy Róm 12,15 
és lKor 12,13 csak látszólag paralel szöveg. Igaz, hogy mind-
két helyen a hivők együtt „hen szórna en Chriszto", továbbá 
Krisztus nem „kefalé", hanem a „pneuma" tölt be mindent 
lKor 6,17 és 12,13 szerint. Viszont Ef 1,23; 4,15 és 5,23 szerint 
Krisztus az egyház Feje és az egyház Krisztus teste. Ezt a kü-
lönbséget nem csökkenti az a feltevés, hogy a többi helyen 
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Pál egy-egy lokális gyülekezetre tekint, itt pedig az univer-
zális egyházra. A mai írásmagyarázat egyöntetűen úgy látja, 
hogy Pálnál az „Egyház" értelmezésénél az „Ek'klészia" a pri-
mer és csak belőle vezethető le a lokális gyülekezet, bár a gö-
rög nyelvben mindkettőt ugyanaz a kifejezés jelöli. Az új-
szerű abban jelentkezik továbbá, hogy Pál itt a Krisztus— 
Egyház egységét (Fő—Test) mennyei „anthroposz" képében 
villantja fel, mint részben már a Kolossé-levélben is. Űj vonal 
tárul elénk Pál gondolkodásában. Nem tudjuk, hogy mi kész-
tette őt arra, hogy szinte identifikációs kapcsolatba állítsa az 
egyházat és ezt a „mithologumenon"-t. Talán párhuzamosan 
a kolosséi levélben tévtanítókkal vívott harca során a koz-
mikus krisztológiát fejti ki, itt pedig az ekklé'ziológiában hasz-
nál fel csak sejthető utalásokat feltételezett vagy tényleges 
téveszmék korrigálására. Ha azonban ez a hitelesség kérdésé-
ben elmarasztaló 'érv lenne, akkor veszélyben forog a kolosséi 
levél hitelessége is. S nincsen megállás . . . Űj szerűen szól le-
velünk Krisztus váltságművéről is: 2,13—18; 2,19—22; 2,5; 
4,7—16 szerint a váltságmű célja a zsidóknak és a pogányok-
nak egységbe foglalása. (Zsidó és pogány megjelölés az embe-
riség megjelölése!) Ez valóban ú j és szokatlan. Különösen, ha 
arra gondolunk, hogy a Pálra annyira jellemző „megigazulás" 

" ügye alig érintődik. Ez az akcentus-eltolódás érthető, ha le-
velünk címzettjei esetében tökéletesen más szituációt téte-
lezünk fel. Gal 3,13 etc. szerint Krisztus halála a törvény át-
kától nyújt szabadulást, hogy Ábrahám áldása eljusson a po-
gányokhoz is. Jól indul Ef 2,14 stb. „en té szarki autou ton 
nomon tón entolón en dogmaszán", kitűnő, páli szöveg, de a 
folytatás váratlanul átcsap az ú j ember mitikus képébe. Le-
velünk szoteriológiája ténylegesen speciális, de nem tagad-
ható a páli üdvtannal való szoros kapcsolása, akár Gal 3—4. 
fejezeteire gondolunk vagy Római levél 9—11. fejezetek mo-
numentális fejtegetésére. Levelünkben a váltságmű kizárólag 
az „Egyház"-ra central, Krisztus szeretete az „Ekklésziát" 
öleli át 5,25 stb. Krisztus az „Ekklészia" szabadítója, érette 
áldozta fel magát, hogy megszentelje 5,23—26. Az „Ekklé-
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szia" ilyen mérvű kiemelése azzal magyarázható, hogy a ha-
talmas, üdvtörténeti eseményeket az „EkMészia" megjelenése 
indokolja, ami ugyan „titok" (1,9; 3,3). de Isten ezt már a vi-
lág teremtése előtt elhatározta (1,4; 3,11) azonban a Pálnak 
adott kinyilatkoztatásig el volt rejtve (3,9). Most a Pálnak 
adott kinyilatkoztatás ragyogtatja fel Isten üdvösséget szerző 
kegyelmének univerzalizmusát. 

Kételkedő exegeták idézik 3,5 versét is, ahol Pál a 
„szent apostolok"-ról ír s ezt úgy értelmezik, hogy az apostoli 
koron túli időszak jele ez. Viszont, ha arra gondolunk, hogy 
mennyire jelentősek voltak az ősegyházban a karizmatikus 
tisztségek, akkor 2,20 képe az épületről stb. s az ezzel kap-
csolatos kifejezés a szent apostolokról nem tűnik idegensze-
rűnek vagy későbbi korból származónak. Az sem komoly érv, 
hogy az efezusi levél hitfogalma különbözik a többi, páli le-
véltől. Kétségtelenül bizonyos tárgyiasulás megfigyelhető 
vö. 4,5 és 4,13 verseket. Bibliailag tarthatatlan azonban az az 
állítás, amely alábecsüli az ún. „fides quae creditur" vonalat, 
gondoljunk csak Gal 1,23; 3,23—25 vagy 6,10 versekre. Két-
ségtelen, hogy a hit tartalmi megfogalmazási útnak kezdete 
ez, de nincs ellentmondás a többi, páli értelmezéssel. Az is 
kétségtelen, hogy egyes krisztológiai kifejezések meghaladják 
a páli megszokott krisztológiai utalásokat, de hát ilyennel 
már a kolosséi levélben is találkozunk. Az efezusi levél to-
vábbfejlesztett krisztológiát tár elénk, de ez nem kényszerít 
a páli szerzőség kétségbevonására. Ugyanez érvényes az ekk-
léziológiai, megdöbbentően új koncepcióra nézve is. Nem 
hozható fel a hitelesség ügyében a vád tanújának, hiszen Pál 
említi, hogy kinyilatkoztatásból vette, mint eddig mindenki 
előtt titokként létező felismerést. Bármennyi, súlyos theoló-
giai problémát vet is fel az efezusi levél, semmiképpen sem 
kényszerítenek a páli szerzőség megtagadására vagy kétség-
bevonására. 

Tisztázásra vár még a kolosséi levéllel való kapcsolat 
ügye. A szoros kapcsolat nem lehet a véletlen dolga. Bár 
ugyanakkor eltérés a két levél között, hogy míg a kolosséi le-
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vélben a bévtanítók ellen folyik a harc, az eíezusi levélben 
ilyenről nincsen szó. Viszont a kolosséi levél nem szól a zsi-
dóknak és a pogányoknak az univerzális egyházban való egy-
ségéről. Mindkét levél hangsúlyozza a megismerés jelentő-
ségét, egyetemesnek tekinti a váltságművet, Krisztus koz-
mikus páratlan fenségében érzékelik Isten „teljessége" meg-
valósulását (pléróma!). Ugyanakkor más értelemben jelent-
keznek egyes fogalmak. Az efezusi levél inkább ekklézioló-
giai tónusú, a kolosséi döntően krisztológiai. Ha szigorúan 
vesszük, valójában csak kurta szakaszokban bizonyítható a 
paralelizmus (Holtzmann, Haupt, Perey). így inkább az a kér-
dés, hogy írhatta-e levelünket az az apostol, aki a római vagy 
galata levelet írta? Bár a legutóbbi kutatások eredménye az, 
hogy" kizárólag Pálnál található kifejezések találhatók meg 
levelünkben pl. prosagógé, hüiothesia, enkakein, ei ge etc. 

Mindezek után elvileg felvethető a szerzőség kérdésé-
ben egy páli tanítvány lehetősége, de kire gondolhatnánk? 
Kételkedést és bizonytalanságot egyszerűen elsöpör az a tény, 
hogy az efezusi levél elkészítése elképzelhetetlen egy tanít-
vány, vagy egy munkaközösség alkotásaként. Annyira a 
paulinizmus összefüggésébe tartozik levelünk, hogy minden, 
még nem tisztázott vagy tán sohasem tisztázható motívum 
ellenére, tudomásul kell venni itt is, mint a kolosséi levél ese-
tében, a páli szerzőséget. 

így már csak az időpont kérdéses. Nyilván ugyanabból 
az időből származik, mint a kolosséi levél, hiszen 6,21 sze-
rint Tychikus viszi magával a levelet vö. Kol 4,7. Az apos-
tol életkörülményei megegyeznek 3,1; 4,1; 6,19 és Kol 4,10; 
4,18. Az, hogy Timótheust nem említi levelünkben, abból fa-
kadhat, hogy Kolosséban. ismerték (Kol 1,1), viszont a többi 
gyülekezetben nem. összegezve tehát: Szerző Pál apostol, ke-
letkezési dátum Róma 61 elején. 

1,1 „Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola". Pál 
az apostolságával megalapozott tekintéllyel ír minden gyüle-
kezetnek, ismerteknek és ismeretleneknek egyformán. Az, 
hogy „apostol", kifejezi, hogy meghatalmazott, hivatalos kö-
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vet. Mivel látta a feltámadt Urat, így lett Isten akaratából 
apostol. Olv. lKor 9,1; 15,8, Gal 1,12. Amit hirdet, „Jézus 
Krisztus evangéliuma" 2Kor 2,12—4,4—9,13. Megbízatása 
mögött Isten akarata áll (theléma theu). Isten választotta ki 
irgalmas akaratával és tette eszközévé. Itt az „akarat" (thelé-
ma) nem a parancs értelmében, hanem a szándék jelentésében 
áll. Olyan szándék persze, amelynek megvalósulása kétségte-
len, hiszen az Istené. így a „theléma" 1,5; 1.11 és Gal 1,4 sze-
rint egy jelentőségű Istennek az örökkévalóságban elhatáro-
zott evangéliumával. Pál így érti apostolsága alapját Isten 
akarata felől olv. 1 Kor 1,1; 2Kor 1,1; Ef 1,1 és Kol 1,1. 

A kifejezés: „en Chriszto" a „pisztoisz" mellett nem 
a hit tartalmát jelzi, hanem összefogja a két ismertetőjegyet: 
„hangioisz" . . . kai „pisztoisz". Az első jegy a páli szóhaszná-
latnak megfelelően a megigazulásra utal, azokat az embere-
ket jelöli meg, akiket Isten a világból kiragadott, kiválasztott, 
elkülönített és teljesen magához kapcsolt, tehát az „Ekklé-
szia" megjelölése. A háttér mindig Izraelre való vonatkozás. 
A „pisztosz" itt nem a hűséget, hanem a hitet jelöli, de nem 
a gyakori félreértés szerint, mint az isteni, objektív jelleg 
mellett az ember szubjektív részvételét. Sőt inkább Isten sza-
bad, választó aktusára néz, amellyel döntött az ember mellett 
s most már egyszerűen nem lehet másról szó, mint hogy az 
ember is kimondja az Istentől lehetségessé tett igenjét. 

1,2 „Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi 
Atyánktól és az Űr Jézus Krisztustól". 

Pál nem bővíti a szokásos, antik levélformát, hanem 
megtörve a görögös gyakorlatot, radikálisan a közel-keleti, 
ma is szokásos módon kétrészessé alakítja, aminek során le-
hetőséget nyújt mind az író, mind a címzett esetében külön-
féle jelzők és magyarázó megjelölések használatára. Ezen 
túlmenően tipikusan keresztyén tartalommal tölti meg a le-
vélírás keleti szokását. Ötvöződik a hagyományos, zsidó előz-
ményekkel a keresztyén, új tartalom. A köszöntés második 
felénél ez nyilvánvaló. Amikor a ma is szokásos zsidó köszön-
tést a Septuaginta fordítása szerint, a héber sálómot a görög 
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eirénével fordítja, valójában hallatlanul ú j tartalommal tölti 
meg ezt a görög kifejezést. Görög gondolkodás szerint az 
„eiréné" az az állapot, amikor vagy átmenetileg fegyvernyug-
vás van, vagy már nincsen háború. Ezzel szemben a „sálóm" 
nemcsak a háborút követő anyagi jólétet, közmegelégedést, 
kedvező élethelyzetet stb. jelöl, hanem azt, amit az ŰR-ral 
való szövetség („börit") jelenít. Olvasd: Ézs 54,10; Ez 34,25 és 
27,26. Ez magyarázza, hogy a nagy prófétáknak, elsősorban 
Jeremiásnak és Ezékielnek küzdelmeiben centrális fogalom-
má vált azokkal a hamis prófétákkal szemben, akik ugyan 
azt kiáltják „sálóm, sálóm . . ." (Jer 6,14 és Ez 13,10), de nin-
csen béke! A hamis prófétáknál a „béke" nagyon is külsőle-
ges valami. Az igazi próféták viszont azt bizonyították, hogy 
a „sálóm" a megváltás, az üdvösség ajándéka a nép számára 
vö. Jer 29,11. Ezért lett eszkatalogikus fogalommá. Ide tar-
tozik a „sálóm" fejedelmének a várása olv. Ézs 9,5. Nem 
szabad tehát elfelejtenünk, hogy a „Sálóm" nem az ún. „bel-
ső" béke lelkiállapota, hanem Isten és ember, Isten és Izrael 
közti viszony a szövetség fundamentumán! A „sálóm" kapcso-
lódik a „böráká" messiási áldásához, amelyben az igazak ré-
szesednek. Ez formálta a páli kifejezés tartalmát. Nem vallá-
sos lelkinyugalomról van szó, hanem olyan békességről, 
amely az isten ellenes embernek Istennek való kiengesztelő-
dése során adatik. Vö. Ef 2.14—17 szakaszt. Tehát Pál nem 
úgy szól a békéről, mint kegyes óhaj lehetőségéről, hanem 
mint a gyülekezet birtokában levő kincsről, amely már az 
övé, bár csak az eljövendő teljességben lesz maradéktalanul 
tulajdona. Ennek a békének birtoka teszi az embert „normá-
lis"-sá vagyis olyanná, amilyennek Isten akarja, bár még nem 
befejezetten, de már „felkészítve az eljövendő plérómára"! 
összefoglalóan az apostoli üdvözlet a gyülekezet számára a 
Krisztustól ajándékba kapott állapotnak megőrzését, szünte-
len megújulását jelzi! 

A „charisz" fogalma is ószövetségi előzményekre utal. 
A zsidó levélforma megfelelőjét kifejezi az „eleosz" is vö. 
lTim 1,2 vagy Tit 1,4; 2Ján 3; sőt Gal 6,16. A mindennapi 
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beszédben ez érzelmi affektust fejezett ki. A bírósági gyakor-
latban a vádlott ezt szerette volna felébreszteni bírójában, 
hogy kedvező ítélethez jusson. A zsidó „rahamim" fordítása-
ként együttérzést jelöl az elnyomottal, szánalmassal, mint a 
„cheszed" fordítása az Isten magatartását jelöli: irgalmas se-
gítség. A „cheszed" sem egyoldalú magatartás, hanem a ,,bö-
rit"-re a szövetségi viszonyra vonatkozik, így az embertől is 
elvárja ugyanennek a teljesítését. Ugyan mi hűtlenségünk 
miatt semmiféle igényt sem támaszthatunk Isten kegyelmére, 
mégis megkapjuk ajándékba, de ez már a megbocsátásból fa-
kad. A „charisz" tehát Isten irgalmas magatartása a bűnös-
sel szemben, mert ítéletét megváltoztatja Jézus közbelépése 
miatt. A kegyelem lényege tehát mindig a bűnbocsánat! 

Feltűnő a mondat hármas tagozása, ami szinte hitval-
lássá teszi az apostoli üdvözletet. 

Jellemző az újszövetségi „Ekklészia" számára Krisz-
tus megjelölése, mint: „Küriosz"! Nem kultuszi titulus. In-
kább jelzi a világban végbement, alapvető változást. Eddig a 
világ gonosz, istenellenes hatalmak alá volt vetve, elsősorban 
a sátán uralma alá, Krisztus győzelmével azonban tökéletes 
fordulat ment végbe az egész világra nézve. 

A „Patér" megjelölés Istenre vonatkozóan éppen így 
nem „természetes". Bár világszerte emlegették, hogy Isten az 
emberiség, a világmindenség atyja. Különösen a stoikus filo-
zófiában volt gyakori ez a szóhasználat. így az istenfiúságot 
általános igazságként tanították és emlegették, ami az ember 
természetéből közvetlenül fakad. Mindennek pontosan az el-
lenkezőjét hirdeti mind az ószövetség, mind az újszövetség. 
Az ószövetségben Isten a választott népnek, Izraelnek Atyja 
s így ez a név koncentráltan fejezte ki mindazt, amit Isten 
népéért tett vő. Mózes 32,6 vagy Ez 4,22. Az újszövetségi 
gondolkodást is meghatározza ez. Bár nem tűnt fel az antik 
korban, valójában az „Ekklészia" számára szüntelen csoda 
volt annak a tudatosítása, hogy Jézus tanítására és a Lélek 
vezetésével Istent így szólíthatja: „Abba!" így az új nem az 
„atya" szó használata, hanem, 'amit ez jelentett a k k o r . . . 
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azaz Isten minden ígéretének betelj esed ését Jézusban. Ol-
vasd: 2Sám 7,14; Jer 31,9; Hós 2,1; Ézs 43,6. Ezért Jézus Is-
tennek atyaként való megnevezését először az ,,Ekklésziá"-ra 
használta vö. Lk 12,32. Van eset arra, hogy egyéni értelem-
ben szól így vö. Mt 5,48; 23,9. Gyakran szól Jézus a mennyei 
Atya gondviselő szeretetéről olv. Mt 6,7—8; Lk 11,9—13. De 
mindez nem utolsó szava. A tanítványok tudják, hogy az is-
tenfiúság a Szentlélek elnyerése nélkül nem felel meg Jézus 
igéjének. Tehát összefoglalóan a „Patér" kifejezés nemcsak 
az „Ekklészia" iránti isteni szeretetet fejezi ki, hanem egyút-
tal részesedést is jelent az isteni életben vö. Kol 1,13. Csak 
akkor tartozunk Isten házanépéhez, ha olyan élettel rendel-
kezünk, amellyel nem rendelkezik a világ. Mindaz, amit Pál 
említ az istenfiúságról, a Krisztussal való hasonulásról (szüm-
morfon einai Chriszto) stb. Istennek az „Atya" nevében fog-
lalódik össze. Isten bennünket nemcsak szívéhez szorít, ha-
nem önmagába ágyaz, épít. Így Isten ebben az értelemben a 
keresztyéneknek Atyja, akik újonnan születtek a Vele való 
közösségben. 

MEDITÁCIÓ 

Pál két titulussal szól önmagáról, de ezek nem üres cí-
mek vagy nevek. Nálunk gyakran üres szavak, hitelüket ve-
szített kifejezések, amelyekkel bennünket hívnak vagy ma-
gunkat nevezzük. Nem minden „tisztelendő" valóban tiszte-
-lendő, nem minden lelkész ért a lelki élet dolgaihoz, nem 
minden keresztyén hasonlít Krisztushoz magatartásában és 
életvitelében. Pál számára az apostolsága azt jelenti, hogy 
már nem övé az élete, Krisztus tulajdona lett mindenestől és 
úgy kell élnie, amint Urának kedves. Ezenfelül tudja, hogy 
küldetése van, amint nem is lehet senki másképpen Krisztusé. 
Nemcsak életének, hanem küldetésének is Krisztus az Ura. 
Különleges megbízatást kapott és az a dolga, hogy ennek 
eleget tegyen. Nem is tud másra gondolni. Ugyanakkor két-
ségtelen tény számára, hogy ami vele történt, az egyedül Is-
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ten akarata. Ezt nem büszkén emlegeti, hanem megrendül-
ten, mint aki élete végéig csodálkozik azon, hogy Isten olyan 
embert választott, mint ő. Mi sem tekinthetjük természetes-
nek sem azt, hogy Krisztus tulajdona lettünk, sem azt, hogy 
szolgálatába állít bennünket. Aki másképpen gondolkodik, el-
felejti, honnan is nyúlt utána Krisztus irgalmas kezével. S ha 
elfelejti, máris megtelik szíve kevélységgel, ami utálatos Isten 
előtt. Bár életünk végéig betöltene bennünket az álmélkodás 
és megrendült csodálkozás azon, hogy nekünk is ilyen titu-
lusunk van. Amin az írásmagyarázók régóta vitáznak, szá-
munkra nem oly jelentős. Efezusban vagy bárhol a világon is 
éljünk, a döntő az, hogy a Krisztusban élünk, mint szentek, 
akiket egészen magához kapcsolt Krisztus szeretete, s mint 
hivők, akik boldogan mondanak igent az Isten naponta meg-
újuló kegyelmére. Ez a kegyelem nemcsak a bírói gyakorlatra 
emlékeztet. A görög szó gyöke valami nagyon szépet fejez 
ki. Hiszen ebből a szóból ered a „charme" szó, amely vonzót 
jelent. Nem lehet a keresztyén életünk visszataszító. Mindig 
vonzónak kell lennie életünknek Krisztusban. Lehetséges len-
ne, hogy egy keresztyén ember elviselhetetlen családja, ba-
rátai vagy munkatársai számára? Akkor félő, hogy még nem 
ismeri Isten kegyelmének gazdagságát. Arra kell töreked-
nünk, hogy környezetünk számára vonzó, kedves, kívánatos 
legyen keresztyén életünk. Lehetséges, mert az a békesség, 
amit Urunktól kapunk, független a külső körülményektől. 
Lehet, hogy valakinek szép otthona, rendezett családja, sőt 
tetemes bankbetétje van, jó egészségnek is örvend, mégsincs 
békessége. Ismét lehet — gondoljunk csak Pálra! —, hogy 
valaki a börtönben ül, nem tudja, mit hoz a következő óra 
számára, megfosztották minden kincsétől és mégis tele van 
szíve Isten drága ajándékával, a békességgel. Talán az ma-
gyarázza meg ezt a titkot, hogy a békesség forrása Isten aka-
ratának teljesítése. Mennyi szorongás, félelem, nyugtalanság 
volt a szívünkben, valahányszor tudtuk, mi az Isten akarata 
és nem voltunk engedelmesek. Hiszen Isten akarata általá-
ban a lehetőség tárházából az, ami nekünk a legnehezebb és 
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legkevésbé kívánatos. Ha hitünkkel ki tudtuk mondani akara-
tára hivő igenünket, akkor egy szempillantás alatt csordu-
lásig megtelt szívünk békességgel. Ne felejtsük el, hogy Isten 
akaratának teljesítésében van elrejtve számunkra a békesség! 

Egy asszony, akinek roppant nehéz sorsa ellenére min-
dig derűs volt az arca és ragyogott a tekintete, kíváncsi kér-
désre így válaszolt: titkom az, hogy bár naponta az élet ten-
gerén teljes vitorlázattal hajózom, szívemmel mindig a kikö-
tőben tudom magam . . . ! 

Talán a béke görög szavának alapjelentése igazít el 
ilyen titkok sejtelmes világában. Ugyanis az „eiréné" az egy-
mástól elidegenedett házastársak közti engesztelődést fejezte 
ki. Már nem ridegen fut egymás mellett életük, nem hallgat-
nak étkezések idején, nem térnek pihenőre szótlanul, már 
„újra beszélgetnek egymással!" Istennel kiengesztelődött 
„felnőttek" ú j ra társalkodnak gyermeki őszinteséggel drága, 
mennyei Atyjukkal. Egymástól elszakadt emberek, szomszé-
dok, munkatársak elkezdenek ismét egymással beszélgetni, 
egymásra figyelni, egymást jobban megismerni, egymást újra 
megszeretni! 

Áldott az Isten, hogy atyai szívének szeretetével meg-
ajándékoz bennünket ezzel a békességgel. Áldott a mi Urunk 
Jézus Krisztus, hogy a kegyelem erejével lehetővé teszi ezt 
számunkra. Megüresedett titulusokból van út számunkra is 
vissza „identitásunk" megújulásához, hogy az isteni kegyelem 
ereje azt a békességet nyújtsa számunkra, amelyet többé sen-
ki el nem vehet tőlünk! 
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2. A HÁLAADÁS HIMNUSZA 
1,3—1,14 

AZ„EGYHÁZ" ÖRÖKKÉVALÓ ALAPJA 
1,3—6 

„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, 
aki megáldott minket mennyei világának minden lelki 
áldásával a Krisztus által. Mert kiválasztott minket 
őbenne magának már a világ teremtése előtt, hogy 
szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. 
Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus 
Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy ma-
gasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándé-
kozott minket szeretett Fiában." 

Levelünk hálaadással kezdődik. Nem szokatlan. Űj 
azonban a himnikus forma. Szövevényes mondatokban túl-
áradó magasztalás Istennek az „Ekklészián" megnyilvánuló 
kegyelmes tetteiért. Tulajdonképpen egyetlen mondat 1,3— 
14. Kissé önkényesen, de szükségszerűen felbontjuk értelmi-
leg magyarázható szakaszokra. Doxológia a javából! Az első 
szavak lefordíthatatlan szójátékban csendülnek fel: „eulo-
gétos — eulogésas — eulogia". Azaz: Áldott, megáldott, ál- ' 
dás. Az ószövetségi háttérből érthető. Ugyanis az ószövetségi 
kegyességnek szerves tartozéka nemcsak az, hogy Isten 
megáldja az embert, hanem az is, hogy az ember áldja az 
Istent. Az utóbbi az előbbinek következménye. Az „eulogia" 
mindig „pneumatikus" jellegű, utal a nem-evilági, csodás 
jellegre. Tehát a „lelki" áldás különbözik minden lehetséges 
földi áldástól. Lényege szerint természetfölötti. A formula 
kötött. Isten bennünket már most megáldott minden elkép-
zelhető lelki áldással, tehát mindazokkal a mennyei javak-
kal, amelyekkel Krisztus rendelkezik (Zsid 3,6; 8,2). Krisztus-
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tói árad reánk kimeríthetetlen bőséggel az igazi élet ereje. 
Nem érdemeinkért, hanem az ajándékba kapott fiúságunkért 
hit által. Istennek az a dicsősége, hogy eltérően földi szülők-
től, éhes gyermekeit nem szűkös morzsákkal elégíti meg, ha-
nem ténylegesen betölt háza javaival, az Ö teljességével. 
Kikerülhetetlen a paradoxia: Ezek a javak a mennyben van-
nak és mégis már osztályrészünk itt. Hogyan lehetséges? „En 
Chriszto", azaz Krisztusban áldott meg bennünket az Atya. 
Az „Ekklészia" már nem tartozik a nagy nélkülözés világá-
hoz, nem szűkölködik! 

Mindennek megokolására Isten üdvösségetszerző nagy 
tettei sorolódnak fel: Kiválasztás (1,1), megváltás (1,7) és 
örökség (1,11). Így a nekünk adott áldás kizárólagosan Isten 
tettein nyugszik, pontosan és derekasan az „eklogé"-n. Ki-
választott (eklegeszthai med. forma, az aktív nem szerepel). 
A mediális forma pedig hangsúlyozza, hogy nekünk valami 
olyan adatott, nekünk valami olyanná kell válnunk, ami a 
világ számára ismeretlen és elérhetetlen. A héber megfelelő-
je: „báchar" visszamutat Izrael kiválasztására, olv. 5Móz 7,6. 
Szigorúan Isten aktusáról van szó, szeretete szabad tettéről! 
így az „eklogé" nem érthető „praevisa fides" értelmében. 
A régi vitakérdés Augustinus és Pelagius között eldöntött: 
A praedestináció „ad gratiam post" vagy „ante praevisa me-
nta" értelmű-e?! Tehát az embert nem azért választotta ki 
az Isten, mert előre látta, hogy hűséges szolgáivá leszünk és 
használható munkatársaivá formálódunk, hanem az Ö kivá-
lasztása éppen abban az értelemben „szabad" aktusa, mert 
nincsen tekintettel a későbbiekre, esetleges, ambivalens ma-
gatartásunkra. Az 5. vers ad erre félreérthetetlen eligazítást: 
„Kata tén eudokian tou thelématosz autou" azt jelenti, hogy 
Isten örökkévalóságban meghozott, kegyelmes kiválasztása a 
mi szentségünk és igazságunk és sohasem fordított a helyzet. 
Augusztinus joggal hangsúlyozta Pelagiussal szemben, hogy 
„ut essemus" hozzáfűzve, nem az áll itt, mintha „elegit nos 
Deus, quia futuri e ramus . . . ! " Magyarul: Isten nem azért 
választott ki bennünket, mert előre látta, hogy mi szentek 
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és igazak leszünk, hanem azért, hogy szentekké és igazakká 
váljunk. Szentségünk és igazságunk az „eklogé"-nek nem 
alapja vagy indoka, hanem célja és elkötelezése. Nem azért 
hiszünk Krisztusban, hogy bizonyítsuk kiválasztottságunkat, 
hanem azért hiszünk, mert Isten kiválasztott bennünket. 
Fontos azonban tudnunk, hogy Pálnak eszébe sem jut az a 
gondolat, mintha a „nem-választottak" és így „nem-hivők" 
kárhozatra lennének rendelve ugyanígy örökkévaló, szabad, 
isteni tett alapján. Nem véletlen, hogy erről Pál hallgat. 
Ugyanis az apostol nem elméleti síkon reflektál az emberek 
sorsára, hanem az „Ekklészia" választottságát hangsúlyozza 
az üdvösségre! Az áldott jelenből tekint vissza az isteni kez-
detre és ujjongó örömmel ismeri fel és vallja harsányan: 
Mindent Isten cselekedett. 

Az „Ekklészia" és az „eklogé" egymástól elválaszthatat-
lan. De sem Izrael, sem az „Ekklészia" kiválasztása Istennek 
nem utolsó szava, hiszen Izrael egyedül nem üdvözülhet és 
az „Ekklészia" még nem az Istennek országa. Mindkét kivá-
lasztás indirekt módon ugyan, de az egész világra mutat! 
Az „istenfiúságra" való kiválasztás nem érvényes az egész 
világra (1,5). Bár Isten üdvösségetszerző munkája mindig 
„az egészre"(!) vonatkozik, itt mégis „hémeisz", azaz rólunk 
van szó. A páli gondolat: Az „eklogé" kezeskedik a következő 
szabadulásról és megigazulásról, Róm 8,29—30. Így a praedes-
tináció-tan valójában az üdvösség kizáróan isteni kauzalitá-
sának legkeményebb kifejezése. Nem erényességünk, nem 
kegyességünk, hanem egyedül Isten szabad, megmagyarázha-
tatlan, logikailag indokolhatatlan, tehát valóban „ingyen" 
kegyelme magyarázza csupán azt, hogy kivé lettünk és le-
szünk! A praedestináció tana a történelmi időben végbemenő 
„klézis"-nek visszavetítése az örökkévalóságba. Az ,,en 
autou" annyi, mint „en Chriszto" vö. az ószövetségi analó-
giát, amikor is Isten kiválasztotta Ábrahámot, ugyanakkor 
kiválasztotta magának Izrael egész népét is. Míg azonban 
Ábrahám kiválasztása a történelemben végbement esemény, 
addig az „Ekklészia" kiválasztása Krisztusban visszanyúlik 
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az örökkévalóságba, „pro katabolész koszmu" történt. Csak 
itt szerepel a páli iratokban a „katabolé" kifejezés, szigorúan 
a kezdet kiemelésével. Vö. 2Tim 1,9, ahol a kifejezés értelme 
,,pro chronón aiónion", ami az abszolút időelőttiségre vonat-
kozik, amikor még nem volt idő. Hasonlóan 2Thessz 2,13 
„ap'-archész". Félreérthetetlen visszautalás a genezisre (,,bö-
résith"). Vannak olyan írásmagyarázók, akik ezekben a ki-
fejezésekben rejtett célzást olvasnak ki az angyalok bukásá-
ról stb., de minderre legyen érvényes számunkra 5Móz 29,28! 

„Einai" a kiválasztás értelmét és célját határozza meg. 
Régi kérdés, hogy a szentté és feddhetetlenné válásunkkal 
a „iustitia imputativa" vagy az „infusa" kapcsolódik-e? 
Azaz Istentől nekünk ajándékozott szentségről van szó vagy 
saját szentségünkről. A római katholikus álláspont meg-
felelően a tridenti megigazulástanokkal — az utóbbi értelmet 
hangsúlyozza. Mi viszont az elsőt valljuk, utalva Isten irgal-
mas tettére, amellyel bennünket — hamisakat és gonoszo-
kat! — megrendítő szeretetével tisztáknak és jóknak jelent 
ki. Persze ez a reformáció táborában nem marad egyszerű 
bírói végzésként, hanem erőtényezővé válik, amely olyanná 
is formál, mint amilyennek Krisztusért mindent megelőző 
kegyelmével minősített! 

„Hagiosz" azt fejezi ki, hogy minket kiragadtak a go-
nosz világból és egészen, mindenestől Krisztushoz tartozunk. 
Tehát nem erkölcsi minősítés, hanem vallomás Isten szerete-
téről. Az „amómosz" töve „mómosz", azaz szennyfolt. Aki 
„amómos", az tiszta. Az ószövetségi áldozati kultusz ismert 
szava, amikor a papok szakszerű vizsgálata döntött abban a 
tekintetben, hogy alkalmas-e az áldozati oltárra?! 

Kérdés, hogy a vers végén szereplő „en agapé" hova 
tartozik? Vissza vagy előre mutat? Nem valószínű az ambro-
siasteri vélekedés: „ut sint incontaminati coram Deo in cari-
tate, hoc est, ut amor Dei sanctam illis faciat conversationem. 
Nemo enim melius alicui obtemperat quam qui ex caritate 
obsequitur". Ugyanis nincsen annak nyoma, hogy a „ha-
giosz" vagy „amómosz" bármikor is erényt jelölne. Ezért 
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már a görög egyházatyák a következőkhöz kapcsolják, mint 
Chrysostomus is: „en agapé. . . prooriszasz hémász", azaz 
szeretetében előre elhatározta rólunk stb. Theodoretus is: 
Szeretetében eleve elhatározta fiúságunkat. Himnuszunkban 
jelentkező paralelitás az első lehetőséget valószínűsíti, s ak-
kor a 4. vershez kapcsolódik „exelexato", ti. „en agapé". így 
ugyanis az újszövetségre jellemző praedestinációs motívum 
jelentkezik az agapéra vonatkozóan, hiszen Isten szeretete 
a kiválasztás és a kiválasztás mindig egyúttal szeretet! 

Az 5. versben az előző mondat folytatódik. „Ekkle-
geszthai" és „prooridzein" egy aktust jelöl, az utóbbi sajá-
tosan praedestinációs zöngével. A fiúságba való fogadást je-
lenti ki. Gyermekké fogadás és istenfiúság összetartozik. De 
csak „dia Jészu Chrisztu" lehetséges. Hiszen mi „peccatores" 
vagyunk. Bár természettől nem vagyunk Isten gyermekei, 
Krisztus lehetővé tette ezt számunkra. Az adoptio a téma. 
Azok, akik „nem-fiak", most Krisztusban Isten fiaivá lesz-
nek. Mint a megigazulásnál, úgy itt_ sincsen szó naturalis-
ontologikus vonatkozásról. Olv. Rám 8,15 etc., ahol világos, 
hogy nem a Szentlélek vétele tesz bennünket fiákká, hanem 
a Szentlélek tanúsítja a mi lelkünknek, hogy Isten gyerme-
kei vagyunk. A fiúságnak („hüjotheszia") következménye a 
Szentlélek közlése. A bűnbocsánat „negatív" aktusa, a fiúvá 
fogadás „pozitív" ténye adja meg a megigazulás tartalmát. 
S a két aktus együtt feltétele annak, hogy „vegyük a Szent-
lelket", ami azután lehetővé teszi megszentelt, ú j életünket. 
Most (!) a fiúság még nem valósul meg maradéktalanul. 
Róm 8,23 szerint még várjuk a fiúság teljességét, ti. testünk 
megváltását, azonban az, ami már megtörtént és nekünk 
ajándékul adott valóság Istentől — annyira felséges, hogy 
csak himnuszi szárnyalásban szólhatunk róla. Olv. ÍJn 3,1 
versét! 

A praedestinációs, isteni tett ú j vonását nyújt ja „kata 
tén eudokian tu thelématosz autou". Az ószövetségben „eudo-
kia" Isten jótetszését, akaratát jelenti. Itt szinte szinonim a 
„theléma", „prothezisz" és a „bulé". A kifejezések halmo-

39 



zása az „eudokia" tartalmát élesen visszavezeti Isten végte-
len irgalmasságára üdvösségünk dolgában. Amint Luther a 
római levél kommentálásakor írta: ,,quia sic voluit ac piacúit 
ab eterno et voluntatis nulla est lex nullumque debitum om-
nino". Isten kiválasztó, örök, szabad és szeretetben meghozott 
döntése csak önmagában indokolható (?!), mert Ö — ilyen. 
Senki sem irányítja, senki sem befolyásolhatja akaratát. Olv. 
a jánosi prológust, ahol tömören ugyanez hangzik: „Kegyel-
met kegyelemre" (Jn 1,16). Tehát a kegyelem egyetlen in-
doka és magyarázata maga a kegyelem! Ennél nagyszerűbb 
evangélium alig képzelhető el. . . 

6. vers: Istennek a Krisztusban adott 'minden csodá-
latos tette és ajándéka, ami az „Ekklészia" osztályrésze 
— tehát áldás, választottság, fiúság, szabad szeretete — 
együtt a „kegyelme dicsőségének magasztalására" siet. Istent 
ismerni és Istent magasztalni jelenti megváltottságunkat. A 
„magasztalás" nem szolgai hízelkedés, nem reszkető meghó-
dolás, hanem a szívből feltörő hálaadás, ujjongó öröm, az 
üdvösség boldogsága. Manapság eléggé szokatlannak tűnik 
mindez. Megszoktuk, közhelyként emlegetjük, banális sza-
vakká szegényedtek azok az isteni tények, amelyeknek pe-
dig nemzedékről nemzedékre át kellene hevítenie az „Ekk-
lészia" minden tagjának szívét. Amikor mi Istent magasz-
taljuk, nem visszataszító, keleti kultuszt végzünk despota 
trónusa előtt rettegve életünkért. Akkor ismerjük meg iga-
zán Isten szeretetét, amikor átölel és magához szorít — job-
ban, mint tér és idő! — és feltárja önmagát előttünk, atyai 
szívének minden titkát közli. Muszáj énekelni az Űrnak! 

Az „Ekklészia" kiválasztása az első, nagy lépés a te-
remtett világ megújulásához. Isten ugyanis így mutatja meg 
a világnak, hogy milyen utat készített számára gyógyulásá-
hoz és megmeneküléséhez. Nem a törvény útját, nem a kép-
telen önmegváltás útját , nem misztikus elrejtőzést, nem val-
lásos bezártságot, hanem a kegyelembe fogadás útját . A ma-
gasztalás mindig Isten kegyelmének magasztalása. Mert a 
hallatlan dolog a kegyelemben, hogy a bűnöst hívja el az 
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„Ekklészia" tagjai közé, őt szereti a Szeretettben, neki aján-
dékozza a fiúságot Krisztusban, őt borítja el áldásaival. . ., 
ezért csak azok éneklik ezt a himnuszt, akik előtt feltárult 
Isten kegyelmének gazdagsága. A „charisz" (kegyelem görög 
szava) jelenthet még kecsességet, szeretetreméltóságot, kelle-
met, bájt stb. Chrysostomus: „Az angyalok vágyódnak ilyen 
lelket látni . . ., hiszen annyira kedvessé, vonzóvá formál 
bennünket, hogy vágyódik utánunk, amint meg is van írva 
Zsolt 45,12-ben „szépségedet a király kívánja". Luther is így 
magyarázza későbbi „graificavit nos in dilecto Filio sui" . . . 
itt valóban vége minden dicsekedésnek („kauchézisz"). Az 
ember a saját religiójában igyekezett magát kedvessé tenni 
Isten számára, sohasem sikerült. Most az evangélium meg-
hirdeti, hogy Isten bennünket — akikre érvényes az antik 
meghatározás „homo intolerabilis"! — Krisztusban kedvessé, 
vonzóvá, szeretetreméltóvá formál a Szeretettben. 

MEDITÁCIÓ 

Azt hiszem, hogy ez az új ének, amelynek éneklésével 
még mindig Isten adósai vagyunk. Legfőbb ideje, hogy meg-
tanuljuk, hiszen akkor vagyunk a helyünkön, akkor normá-
lis az állapotunk, ha véget vetünk panasznak, önsajnálatnak, 
rémisztéseknek és oktalan bizakodásoknak, s végre besoro-
lunk mi is azoknak a csapatába, akik magasztalják Isten di-
csőséges kegyelmét! 

Tanuljuk meg ennek- módját az öreg apostoltól. Elő-
ször Isten áldásaira tekint. Vannak dolgok, amelyeket elér-
hetünk szorgalmas munkával és tanulással, vannak, amelye-
ket felfedezhetünk és elsajátíthatunk, vihetjük valamire pol-
gári hivatásunkban is, jó pozícióba kerülhetünk, vagyont 
és hírnevet is szerezhetünk magunknak — de senki sem 
lehet saját erejéből vagy tudásából Isten kedves gyermeke. 
Ez mindnyájunk számára, annyira elérhetetlen, amennyire 
számunkra nélkülözhetetlen. S íme, Isten ajándékba adja 
nekünk ezt a legnagyobbat a Krisztusban. Nehogy elfeled-
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jük, hogy ez „ajándék" és nehogy Krisztust elveszítsük sze-
münk elől, halljuk az apostoltól, hogy Isten ezt örökkévaló 
szeretetével adja nékünk. Tehát nem fog rajta az idő vas-
foga. Minden elkophat, minden elmúlhat, Istennek örökké-
való szeretete nem változik, nem fogy, nem lesz érvénytelen. 
Ez a „kőszikla" a Biblia nyelvén az a bizonyos fix pont, 
amelyre ha ráállunk, nem kell aggódnunk semmitől. Más-
részt mindez a Krisztusban a miénk. Nem téphetjük ki ke-
zéből, nem választhatjuk el személyétől. Ajándék és ajándé-
kozó elválaszthatatlan. Ha nem kell nekünk Krisztus, az 
ajándékai sem lesznek mieink. De nem lehet Ö a mi Krisz-
tusunk anélkül, hogy el ne árasztana minket ajándékaival. 
Ezt tartsuk szem előtt. Nehogy magunkra építsünk vagy 
saját döntésünkben bízzunk. Nem mi választottuk Istent 
— bár ebben nem lenne semmi különös, hiszen botor ember 
az, aki mást választana —, hanem Isten választott minket. 
Úgy, amint vagyunk. Úgy, amint régen is voltunk. Úgy, 
amint leszünk, régi irhánkat hurcolva utolsó szívdobbanásun-
kig. Örök szeretetével választott a Krisztusért. Forgassuk 
csak szívünkben s egyszerre énekre nyílik ajkunk! Ameny-
nyire zengjük Isten kegyelmes magasztalását, annyira kez-
dünk lassan-lassan mássá válni. A szent és a feddhetetlen 
egyszerűen annyi, hogy már nem vagyunk olyanok, mint a 
többi ember. Nem azért, mintha hátat fordítanánk a világ-
nak, hiszen akkor nem ismernénk Isten világátfogó szerete-
tét. Nem valami külső jel vagy uniformis miatt, hiszen az 
csak az ó-embernek vallásos kosztümje lenne. S ugyan mit 
ér? Pedig de sokan viselik.. . Annyiban változunk meg, 
hogy benne maradunk ugyanúgy, mint korábban, nyakig a 
világban, de mindent másként teszünk. Akár gyárban vagy 
szántóföldeken, iskolában vagy kórházakban, irodában vagy 
háztartásban, mindent továbbra is végzünk, mint korábban, 
csak másképpen. Egészen másképpen! Nem a törvény szi-
gorú parancsára, rettegve a büntetéstől. Nem a jutalomra 
számítva vagy emberek előtt dicsőséget hajszolva. Nem 
pénzért, nem is kötelességtudatból. A változás abban áll, 
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hogy elkezd szorongatni, sodorni Krisztus szeretete s egy-
szerűen másként végezzük dolgunkat, másként beszélünk 
emberekkel és emberekről, másként hordozzuk terheinket, 
másként veszünk részt közös ügyekben, másként nézünk 
szét a világban, másként nézünk magunk mögé és másként 
nézünk előre. Valahogy úgy, mint régen, gyermekszóval éne-
keltük: „mint királyi gyermek, élek föld porán"! Manapság 
talán ez lenne valamennyiünk számára a legfontosabb, hogy 
lássa a világ Isten kegyelmének szépségét rajtunk. 

Ne azon igyekezzünk, hogy elmosódjék a határ egyház 
és világ között. Ne akarjunk olyanok lenni, mint a többi 
ember. Ne abban lássuk modern missziónkat, hogy társasá-
gunk hosszú este után sem érzékelte, hogy Isten gyermekei 
vagyunk. Ez nem győzelem, hanem fájó vereség. Ne elé-
gedjünk meg a második, legjobb megoldással. Törekedjünk 
arra, hogy Istennek örökkévaló szeretete fiúságunkat annyi-
ra betöltse, amennyire mennyei Atyánk előtt kedves. Nem 
kíván tőlünk lehetetlent. A szeretetben való tökéletesség 
még előttünk van. De már magasztaljuk Istent mindazért, 
amit választó szeretetével már nékünk adott. Az „Ekklészia" 
kórusából ne hiányozzék hangunk! 
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KRISZTUS VÁLTSÁGÁBAN VALÓ 
RÉSZESEDÉSÜNK 

1,7—12 

„Őbenne van — az Ö vére által — a mi megváltásunk, 
bűneink bocsánata is: kegyelme gazdagságából, ame-
lyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel, 
mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az 
Ö akaratának titkát, amelyet kijelentett Őbenne az 
idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztus-
ban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben 
van, azt is, ami a földön van. Őbenne lettünk örökö-
seivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kije-
lentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és 
elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének ma-
gasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk 
a Krisztusban." 

Miután az apostol Isten kegyelmes végzésének örökké-
való eredetét kiábrázolta, most rámutat arra, hogy mindez 
miképpen valósul meg a történelemben és világunkban. 

„En hó" azaz az „Ekklészia" csak Krisztusban birtokol-
ja a megváltást, ill. „per quem" az Ő müve révén. Azonban az 
„en hó" a személyre is vonatkozik, nemcsak művére. Tehát az 
„Ekklészia" a megváltást csak a Krisztussal való közösségben 
birtokolja. Krisztus műve személyétől elválaszthatatlan. 
Krisztus egy a művével. Ez az „en Chriszto" értelme. 

„Eohomen" az első jelenidejű állítmány. Erős hang-
súly! Tehát nemcsak „elnyertük a váltságot", hanem úgy bir-
tokoljuk, hogy belőle élünk! 

Az első kincs: „hó apolütrózisz" (Kol 1,14). Jelentése: 
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Szabadonbocsátás, váltságdíj ellenében. Az újszövetségben 
erősen eszkatológikus kifejezés. Olv. Lk 21,28; Rm 8,23, ahol 
nem α testtől való megváltásról van szó, hanem a testnek meg-
váltatásáról! Az eszkatológikus motívum levelünkben is je-
lentkezik vö. 1,14 és 4,30. Nincs ellentétben ezzel a váltság 
jelenidejűsége vö. lKor 1,30; Róm 3,24; sőt Kol 1.14. Amint 
a „szótéria" és a „hüiothészia", bár eszkatológikus terminu-
sok, mégis vonatkoznak a jelenre is, ugyanígy az „apolütró-
zísz". Krisztus halálával és feltámadásával már meghozta a 
nagy fordulatot, de a végítélet és a testnek megváltása még 
előttünk van. Maga a szó „váltság", mint üzleti aktusnak tű-
nő esemény ne legyen zavaró, hiszen csak kép. A konszonáns 
péteri levélben még bővebb ez, olv. lPt 1,18—19. A „dia tu 
haimatosz" a képet még inkább a jelenhez köti. Nem a rab-
szolga kiváltásának aktusára kell elsősorban gondolnunk, 
amikor fiktív üzletkötés szerint a megállapított díjat befizet-
ték egy pogány istenség templomkasszájába. Hiszen az ember 
a „bűn" rabszolgája és egyszerűen nem rendelkezik váltság-
díjjal. Kinek fizettetik ki? A kép mechanikus értelmezése 
szerint rabtartónknak, a sátánnak. Ez erősen manikeusi vo-
nást jelentene, mintha a sátán önálló, gonosz hatalom lenne 
Isten mellett. Csínján kell bánnunk a képekkel. Az a fontos, 
hogy a váltság végbement, a „lütron" ki van egyenlítve. A 
kép helyes értelme: Bűneink valóságos rabszolgaságot jelen-
tettek, megváltásunk pedig valóságos és tényleges szabadu-
lást hozott. Szó sincsen a sátán felmagasztalásáról, sőt inkább 
kissé csúfolódó a kép ebben az irányban, mondván: Most már 
semmi követeinivalója nincsen rajtunk, egészen és mindenes-
től Istenhez tartozunk, az Ö tulajdona lettünk és ebben van 
az egyedüli és teljes szabadságunk. „ 

A másik kép az áldozat, a kiengesztelés képe. „Hilasz-
térion", ami szintén átcseng a péteri első levél szövegén. El 
kell választani a két képet egymástól. Mit is jelent a betoldás 
„dia tu haimatosz autou"? Nyilván nem a vériről van szó, 
mint valami mitikus anyagról. Sokkal inkább az erőszakos 
halállal kioltott élet kifolyt véréről. Tehát a ..Krisztus vére" 

45 



pontosan annyi, mint a „kereszt", csak szemléletesebb kife-
jezésben. Nem lehet tagadni az ószövetségi hátteret, ahol az 
áldozati rítusban a „nefes" (lélek) hordozója a vér, olv. 3Móz 
17,11. Az értelme tehát: A kiontott vér Jézus halálba hullott 
élete, a váltságdíj tehát az Ö maradéktalan önmegáldoztatá-
sa. Óvakodni kell a zavaros gondolatoktól, mintha a vér va-
lami titokzatos kémiai anyag lenne és szó sincsen okkult al-
kímiai spekulációkról. A képet Mt 20,28 és Mk 10,45 tisztáz-
za: Krisztus nem azért jött, hogy Néki szolgáljanak, hanem, 
hogy Ö szolgáljon és adja életét váltságdíjként sokakért. így 
a „haima" és a „pszüché" (élet) cserekifejezések, hiszen az 
animális élet a vérben van. 

Krisztusban van az „apolütrózisz" ajándéka, a „bű-
neink bocsánata". Eredeti értelemben „afienai" annyi, mint 
követ elhajítani, valamit hátunk mögé vetni, szabadon bocsá-
tani, el- vagy kiküldeni. Tehát szuverén és radikális szaba-
donbocsátásról van szó. Egy bizonyos kötöttségnek vagy meg-
kötözöttségnek örökre vége van. Pálnál egyszerre eszkatoló-
gikus és praesens értelemben. Az „Ekklészia" minden tagja 
számolhat azzal, hogy a végítéletben teljes és végleges sza-
badság vár rá Jézusért, hiszen már most bűnbocsánatot ka-
pott Tőle. Csak Kol 1,14-ben szerepel az „afeszisz tón ha-
martión", viszont csak itt az „afeszisz tón paraptómatón". A 
„pareszisz tón hamartématón" csak a Róm 3,25-ben. Centrá-
lis kifejezésnek elég szegényes előfordulása. Mindenképpen a 
bűnbocsánat értelme: Mint az ószövetségben, úgy az újszö-
vetségben is a bíró egyedül Isten s az ember Néki tartozik 
felelősséggel mindenért, a bűnbocsánat nem vezethető le libe-
rális istenfogalomból, amint Isten jóságos lényege szerint nem 
is tehetne másként. ^Ellenkezőleg Isten bűnbocsánata mindig 
és mindenestől csoda: Az egyház ne Isten jóságát hirdesse, 
hanem bűnbocsátó kegyelmét! 

A bűnbocsánat mindig eszkatológikus esemény és ép-
pen ezért új, teremtő aktus. Megragadja az egész embert, aki 
elfogadta önmagára nézve Isten ítéletét megtérésben, hittel 
párosítja Isten szabadító tettét s így mintegy kinyílik Isten 
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előtt, hogy vég bemehessen ra j ta Isten megújító szeretetének 
műve. Világos tehát, hogy a bűnbocsánat nem egyszerűen bí-
rói aktus felmentő ítélettel, illetve szabadonbocsátó végzéssel, 
hanem új ember teremtése az örökkévaló jövendőre nézve. 
Ez itt sem jelent emberi részesedést, az apostol kizárólag Is-
ten kegyelmét látja és magasztalja „kata to plutosz tész 
charitosz" a Krisztusban már elnyert eszkatológikus ajándé-
kokért! Ügy tűnik, hogy nincs tovább. Pedig az apostol még 
túláradóbban ábrázolja (,,perissos"-superlativus!) Isten ke-
gyelmét, miközben leleplezi az isteni üdvterv t i tká t . . . 

„En pasze szófia": Bevezetés a továbbiakba. Látszólag 
szinonim szavak „szófia" és „fronézisz". Némi különbség ta-
lán az, hogy az előbbi inkább Isten szándékainak, világtervé-
nek, a világgal való céljának az ismerete s ezért a „pasza 
szófia" kizárólag az „Ekklészia" ajándéka — hiszen az „Ekk-
lészia" nem szárazra vetett halacska, nem is elégedhet meg 
nyárspolgári módon valami üres hitfélével — viszont a 
„fronézisz" szerényebb kifejezés lévén ugyan, mégis azt az 
értelmességet jelöli meg, amellyel magatartásunkat Isten fel-
tárt titkai ismeretéhez igazítjuk, illetve szabjuk. De mindket-
tő „pneumatikus" adomány! Hiszen a „homo naturalis" sem-
mit sem ért Isten dolgaiból. 

„Gnórizasz hémin to müsztérion tou thelómatosz 
autou" mondatban a „müsztérion" kifejezés nem korabeli be-
avatási rítus szava, sem eltérően a későbbi egyházi szóhasz-
nálattól, nem szentség, hanem az isteni üdvtervnek ténye, 
egy meghatározott eszkatológikus esemény, amit az ember 
saját értelméből, erejéből soha fel nem ismerne, fel nem fog-
na. Csak isteni kinyilatkoztatás révén lesz osztályrészünk. De 
még feltárulásával sem válik egy mindenki számára megkö-
zelíthető vagy magyarázható ismeretanyaggá. A titok-jelleg 
megmarad! Ezért megmagyarázhatatlan a kívülálló számára. 

Isten titka az Ö végérvényes döntése, amely szerint 
„anakefalaio szaszthai ta panta en tó Chrisztó" azaz „a Krisz-
tusban egybefoglal mindeneket"(!). A görög ige értelmezése 
nem könnyű. Az biztos, hogy nem a ., ke fa lé" (fej) szóból 
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ered, hanem a „kefalaion" szóból, ami summázást, összefog-
lalást, egy témának hosszú boncolgatása után a végső egybe-
foglalását jelentette az akkori szóhasználatban. De jelentett 
könyvelési szakkifejezést is, számoszlop összegezését. Előfor-
dult logikai műveletek során is a kifejezés. Xenofonnál a szó 
annyi, mint egy rabszolgával közölni az uralkodó akaratát és 
az közvetítette a többieknek a parancsot. . . 

„Anakefalaiusthai" több írásmagyarázó szerint nem a 
másik előfordulási helyen (Róm 13,9) ,,ana" hangsúllyal ér-
tendő, hiszen itt, az efezusi levélben furcsa lenne az ,,ismét" 
összefoglalást érteni. Ott a számtalan törvénynek a szeretet 
törvényébe való összefoglalását jelenti. Itt azért más a hely-
zet, bár az egységbefoglalás reintegrációja nem elképzelhe-
tetlen tartalom. Akkor viszont arról van szó, hogy a világ-
mindenségnek újra történő összefoglalása a Krisztusban úgy 
történik, hogy az „Ekklészia" Krisztusban már elnyerte a 
Főt és így az emberiség ú j kezdethez jutott. De mindenkép-
pen nehézkes fordítás: „A Krisztusban egybefoglal mindene-
ket, azt is, ami a mennyben van, azt is, ami a földön van". 
Mikor történik ez? Már megtörtént vagy radikálisan eszkato-
lógikus eseményről van szó? Valószínűen nem, hiszen Kol 
1,20 szerint már végbement a kiengesztelés. Krisztusnak a ke-
resztfán és megdicsőülésében már végbement nagy fordulat., 
a világnak már van reprezentánsa. Levelünk főtémájára gon-
dolva nyilván az a hangsúlyos, hogy a széthullott, ezért per-
manens ellenségeskedésben élő világ egysége kizárólag Krisz-
tusban történik. Van olyan írásmagyarázati kísérlet is, amely 
itt látja igazolva az ún. „apokatasztaszisz tón pantón"-tant 
azaz ,,Allversőhnung"-theóriát, amely szerint mindennek a 
végén minden (!) eljut erre a kiengesztelt állapotra. Kétség-
telenül hangsúlyos a kifejezés: „Ami a mennyben és ami a 
földön van . . ." Az utolsó érintheti a szellemvilágot, az an-
gyalok világában történt ősi szakadást is talán, amely után 
vált lehetővé a földi katasztrófa és így a „menny" is rászorul 
a megújulásra, olv. 2Pt 3,13. Talán éppen ezen a ponton ért-
hetjük meg, hogy a „szófia" is eljut adottsága határára és 
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bizonyos titkok nem kerülnek kinyilatkoztatásra, hanem meg-
maradnak az Űr titkainak. 

„Hén proetheto en aoutou" Isten üdvtervére utal. 
,,Eisz oikonomion tou plérómatosz tón kairón". Isten világter-
ve tehát egy megszabott időpontra tekintett. „Kairosz" a 
megszabott időpont, erősebb és világosabb, mint Gal 4,4-
ben a „pléróma tou chronou", amely szerint korszakoknak 
kell leperegnie, egymást váltania előbb. A „pléróma" az 
edény képe, amely lassan telik s amikor színig lesz, áll be a 
„pléróma". Mindez egy bizonyos „oikonomia" szerint megy 
végbe. Gazdag jelentésű szó, itt az üdvösség történeti rendje 
értelmében. Bengel és iskolája számára volt igen fontos ez a 
kifejezés, talán el is túlozták jelentőségét. Mindenképpen ra j -
tuk keresztül lett közkincs a keresztyén írásmagyarázatban 
Isten világtervének képzete, az üdvösség korszakos beosztá-
sának a gyakorlata. Az üdvösség-történelem klasszikus tex-
tusa mindenképpen ez az íráshely. 

11. vers. A megváltatás, a bölcsesség és értelem ado-
mányai mellé — még mindig az „eulogia" gyűjtőkifejezés 
keretében! — kerül az új : ,,en auotó kai ekléróthémen" kife-
jezés. A „kléroó" csak itt fordul elő az újszövetségben. Vö. a 
Septuaginta szövege szerint lSám 14,41 és Ézs 17,11. A pro-
fán görög nyelvben annyit jelent, mint valakit sorsvetés út-
ján kijelölni, sorsvetés út ján valamihez hozzájutni. A „klé-
runthai" kapcsolódik a „ti"-hez, azaz valamit elnyerni. Mit? 
Valószínűen a „klérosz"-t az eszkatologikusan értendő osz-
tályrészt vö. Kol 1,12. Mivel a 12. versben az infinitívusz az 
egésznek célját határozza meg, ti. „eisz to einai hérnász eisz 
epainon doxész aoutou", világos, hogy a „klérosztihai" a 
Krisztusban való elhívás momentumára utal . . . A „proorisz-
mosz" alapján azokról van szó akik eleve elrendeltettek az 
isteni „protheszisz" szerint, aminek semmi sem állhat út já-
ba, vö. Fii 3,21. Ezt fokozza a „kata tén bulész tou theléma-
tosz aoutou" kifejezés. A „bulé" szót Pál nem használja 
egyébként, itt fokozást ad a „theléma" erősítésére. A 12. vers 
szerint mindez azért, hogy „dicsőségének magasztalására le-
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gyünk". Amint egy orvos hírnevét az határozza meg, hogy 
hányan gyógyultak meg nála, úgy Isten országának tagjai 
azaz az „Ekklészia" tükrözze Isten túláradó szeretetét. A 
„proelpikotasz" nem úgy értendő, mintha a zsidókra vagy 
apostolokra vonatkozna, mint akik már korábban várták a 
Messiás eljövetelét, hanem az egész emberiségre levelünknek 
megfelelően. 

MEDITÁCIÓ 

Érdemes elcsendesedni három fontos kifejezés előtt. 
1. Váltság, szabadulás. Az antik időben akkor használ-

ták, amikor egy hadifoglyot, rabszolgát vagy halálraítéltet 
megszabadítottak. Ezzel a szóval fejezték ki Izrael menekü-
lését az egyiptomi szolgaságból. Valakit megszabadítani olyan 
nyomorúságból, amelyből saját erejével sohasem lett volna 
képes. Régen ez ismeretlen volt az emberek számára. Ismer-
ték nyomorúságukat, de nem akadt egyetlen segítő kéz sem, 
amely lenyúlt volna hozzájuk és fölemelte volna őket. Az 
egyetlen segítő kéz — Jézus kezel 

2. Megbocsátás. A világ mindenkor ismerte bűnösségét. 
Amint az ószövetségi ige megfogalmazta: „Mindenki, aki vét-
kezett, meg kell haljon (Ez 18,4). Ezért is féltek az emberek 
Istentől vagy isteneiktől. A görögök sem voltak kivételek. 
Hesiodos (Kr. e. 700 körül) írt már arról, hogy az emberek 
azokért rajonganak, amik tönkreteszik őket. Ismerős Aischy-
los tragédiáinak mottója: Aki vétkezett, azt a bosszú isten-
nője üldözőbe veszi és nincsen menekülés, előbb-utóbb el-
éri a bűnhődés, a nemezis. Mint a nappalt az éjszaka, úgy kö-
veti a bűnt a bűnhődés. Vö. Shakespeare műveit! Jézus eljö-
vetele azonban mindezt megváltoztatta, mert meghirdette, 
hogy Isten neim gyűlöli az embert, hanem szereti, nem üldözi 
halálra, hanem életre menti! 

3. Érdemes elgondolkodni a „szófia" és a „fronézisz" 
fölött is. Mindkettő a Krisztus ajándéka. Tudtak ugyan róluk 
a régi görögök is. Szerintük megnyerte az élet csatáját az, 

50 



aki mindkettővel rendelkezett. Aristoteles a ,,szofiá"-t érté-
kelte többre. Cicero szerint az isteni és emberi tudás együtte-
se a „szófia", míg a „fronézisz" az a képesség, amellyel az 
ember, elkerülve hamis célokat, teljes erejével nekifeszül a 
jó cél elérésének. Platón megkülönböztette a dolgokat olya-
nokra, amelyeket meg kell tenni s olyanokra, amelyeket nem 
szabad megtenni s így szerinte a „szófia" tájékozottság az is-
teni dolgokban, míg a „fronézisz" a mindennapi életben való 
értelmes tájékozottság. Milyen nagyszerű, hogy mi keresztyé-
nek mindkettőt Krisztustól ajándékba kapjuk, tudva és meg-
tapasztalva, hogy aki tájékozott a kinyilatkoztatás dolgaiban, 
az igazodik el legjobban a hétköznapok világában is! 

Végül legyen meditációnk tárgya a „titok". Korábban 
úgy gondolták, hogy Isten csak a zsidók Istene. Most nyil-
vánvaló lett, hogy Isten szeretete átfogja az egész világot. 
Eddig az emberiség osztott világban élt. Mindenütt a szaka-
dás, törtség uralkodott zsidók és pogányok, emberek és álla-
tok, görögök és barbárok gyűlölködésében és kíméletlen har-
cában. Isten titka az, hogy az összes, elszakadt szálat egybe-
köti és az egymástól elszakadt, sőt egymással szembefeszülő 
csoportokat felfűzi Krisztusban egy csodálatos egység köte-
lékére. Jézus azért jött, hogy ezt a differenciált világot integ-
rálja. Ez Isten világtervének nagyszerű témája. A történelem-
nek van célja, nem végtelen körforgásban pereg az emberiség 
élete. Nagyszerű kiváltság erről tudni, s ebben bízni, hiszen 
ez adja meg az emberi életnek értelmiét. Pál meg van győződ-
ve arról, hogy eljön az a nap, amikor mindenki előtt nyilván-
valóan minden ember és minden élőlény, az egész univerzum 
egybefoglalódik a Krisztusban. Ennek a kezdete az „Ekklé-
szia" s ebből fakad minden keresztyén embernek az a felada-
ta, hogy munkálja ezt a páratlan egységet egyetemes váltság 
alapján megbocsátó szeretettel az egész világon. Nem va-
gyunk tehetetlenül, szánalmas szemétdombra vetve, amely 
céltalanul és végtelenül forog az univerzumban (Maurois). 
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PECSÉT ÉS ZÁLOG 
1,13—14 

„Őbenne pedig, miután ti is hallottátok az igazság igé-
jét, üdvösségtek evangéliumát és hivőkké lettetek 
őbenne, titeket is eljegyzett pecsétjével, a megígért 
Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa 
tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására." 

A kegyelem eddig felsorolt ajándékaihoz járul a Szent-
lélekkel való elpecsétéltetésünk, ami biztosítja Isten országá-
ban való részesedésünket. „Eljegyzésünk pecsétje!" A görög 
szó „szfragidzeszthai" biztosítást jelent, ismertető jeggyel való 
ellátást, hitelesítési eljárást. Isten országába szóló eszkatoló-
gikus elpecsételés gyakori a bibliában vö. Ézs 44,5; Ez 9,14 
etc. De többről van szó annál is, ami Jel 7,3 szerint a pecsét-
tel való megjelölés. Mint 2Kor 1,21-ben inkább a mennyei 
erővel való felruházás az értelme. Később az' ó-egyházban a 
keresztségre, konfirmációra vonatkoztatták és így az üdvös-
séghez szükséges tényezőnek tekintették. Ez azonban' nem 
igazolható. Az elpecsételtség sokkal inkább az összefüggés 
szerint a teljes üdvösségre néző várományos voltunkat fejezi 
ki. Az út ehhez ismert: Az igazság igéjének hallgatása vö. 
Róm 10,17 az ún. „fides ex auditu" . . . A keresztség nem je-
lent fokozást azért, mert egyik sem képzelhető a másik nél-
kül. A „pneuma tész epangeliasz" az ígéretek beváltásának 
egy részlete vö. Jóel 2,28; 3,1. A pneuma azért „hagiosz", 
mert Istennek Lelke, tehát az újjáteremtett világhoz tartozik 
s aki elnyerte, annak már az új világból van kóstolója, mint-
egy előlege. „Hosz esztin arrabón tész kléronomiasz hémóh" 
mondatban az „arrabó<n" foglalót jelent a piaci, vásári gya-
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korlatban, régi magyar szóval élve, „felpénz", ami átmeneti 
fizetség, de az egész összegért kezeskedik s így nem kell visz-
szaadni a végleges ügylet során. A Szentlélek tehát a mi tel-
jes örökségünk kezese! 

Nehézkes a „prepoiészisz" értelme. Altalános passzív 
használatban a tulajdon, birtok szava. Tehát Isten tulajdoná-
ról van szó vö. Mai 3,17; 2Móz 19,5; 5Móz 7,6; 14,2; Zsolt 
135,4 és az újszövetségben lP t 2,9. A háromszoros formula 
„eisz epainon tész doxész autou" (1,6; 1,12; 1,14) bizonyára 
nem véletlen. A Irinitáriusi forma az üdv eseményekben feje-
ződik ki: 1,4—6 az üdvösségnek praedestinációs, örökkévaló-
ság felőli megokolása a kiválasztás 1,7—12, az üdvösségnek 
a történelemben való megvalósulása a megváltás, végül 1,13— 
14 az üdvösségért való kezeskedése a Szentléleknek, mint zá-
lognak, foglalónak nyújtásával az örökségben való teljes ré-
szesedés. A tartalmi tagolás nem zárja ki a praepozíciók sze-
rinti felosztás lehetőségét: „en" Krisztusban! — „kata" Isten 
akarata szerint — „eisz" mint végső cél Isten örök magaszta-
lásáként. 

MEDITÁCIÓ 

Amikor Pál így ír „mi", nyüván a zsidókeresztyénekre 
gondol, amikor azt írja „ti", a pogánykeresztyéneket jelöli 
meg. Az utolsó mondatban szereplő „mi" az „összefoglalás" a 
kinyilatkoztatott titok, levelünk főtémája, az „Ekklészia"! 

A zsidóknak megszabott helyük van Isten tervében. 
Ók hittek elsőként az ígéretekben, ők várták elsőkként a Mes-
siást. Minden népnek megvan Istentől kapott feladata, a vi-
lágtörténelemben kiosztott szerepe. A zsidó nép a világ meg-
váltójának bölcsője! A görög nép megtanította az emberiséget 
a gondolkodás fontosságára és a formálás művészetére. A ró-
maiaknak köszönjük az államhatalom kiépítését és a jogren-
det. Minden nép kapott bizonyos ajándékot Istentől, külön-
ben nem fogadhatták volna be a keresztyénséget. (Afrika!) 
Hallották és befogadták az igét, a kettő összetartozik s köz-
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ben adatik az elpecsételtetésünk Szentlélek által. Az ókorban 
lepecsételték a csomagokat, zsákokat stb., hogy a címzett tud-
ja, kitől érkezett és vajon sértetlenül kézbesítették-e? A 
Szentlélek pecsét igazolja, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, 
tudjuk mi a dolgunk és erőt is kapunk annak végzéséhez. 
Nagyszerű szívünkben forgatni a páli mondatot: A Szent-
lélek zálog, foglaló . . . , ami eddig osztályrészül jutott ne-
künk, soha meg nem hálálható. Mi minden vár még reánk! 
Mindaz, ami már a miénk, csak kóstoló az eljövendő teljes-
ségből! Mindenképpen az „arrabón" (zálog) garanciája annak, 
hogy eljutunk majd a teljes megismeréshez, hiánytalan lesz 
örömünk és a váltság teljessége adatik nekünk. Örökség! Íz-
leljük, forgassuk az apostoli kifejezést. Mit számít, ha most 
göröngyös úton is járunk, testi-lelki nyomorúságaink elborí-
tanak, ha bolondnak tartanak, ha tán még üldözés is szakad 
reánk. Naponta megújítja erőnket, megőrzi szívünk békessé-
gét, mindenkor (!) örömmel tölt be a bizonyosság, hogy örö-
kösök vagyunk és elképzelhetetlenül felséges örökség vár 
reánk, amit ember nem látott, amiről nem hallott, amit el 
sem tud képzelni magának! Ezen a ponton értettem meg a 
próféta igazát, aki úgy beszélt a maga idején, hogy amikor 
eljön Isten országa és annak teljessége, akkor a „régiek 
eszünkbe sem jutnak . . . !" 
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3. ISTEN MUNKÁJA KRISZTUSBAN 
1,15—3,21 

HÁLAADÁS A CÍMZETTEK 
KERESZTYÉN ÉLETÉÉRT 

1,15—16 
I 

„Én tehát, miután hallottam az Űr Jézus Krisztusba 
vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt 
megnyilvánuló szeretetről, nem szűnök meg hálát ad-
ni értetek, amikor megemlékezem rólatok imádsá-
gaimban." 

Pál most szólítja meg a címzetteket, akiket teljes ér-
tékű keresztyéneknek tart és ezért ad hálát, megköszönve 
Istennek hitüket és szeretetüket. Csak információval rendel-
kezik róluk, de az maradéktalanul megbízható híradás az 
apostol számára. Az említett két jegy jelzi az „Ekklészia" 
jelenlétét a világban. Hűség Krisztushoz és szeretet az em-
berek iránt. A kettő ismét elválaszthatatlan. Mit ér a „re-
meték" hűsége, ha kivonulnak az emberi közösségekből a 
pusztába? Vagy gondoljunk az inkvizíciós eseményekre . . ., 
az igazi keresztyének egyképpen szeretik Krisztust és fele-
barátaikat. Hiszen Urunk iránti szeretetünket ciak úgy tud-
ják megmutatni, ha szeretik felebarátaikat. Egyetlen „egy-
ház" sem tartozik az „Ekklészia" népéhez, ha rendelkezik is 
bámulatos theológiai rendszerrel, ragyogó épületekkel, gaz-
dag liturgiával, precíz szervezettel — de hiányzik belőle a 
felebarát iránti szeretet. Bárkik legyünk: Protestánsok vagy 
orthodoxok, anglikánok vagy rómaiak, szabadegyháziak, li-
berálisok, fundamentalisták, pünkösdiek vagy baptisták, va-
lamennyien ezen a mércén méretünk meg! S jaj nekünk, ha 
híjával találtatunk . . .! 
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KÖNYÖRGÉS A MEGISMERÉS LELKÉÉRT 
1,17—19a 

.,Kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a 
Dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a ki-
nyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek Öt és vilá-
gosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, mi-
lyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az 
ö örökségének dicsősége a szentek között." 

Hálaadó himnusz után közbenjáró imádság. A kettő 
egybefolyik, de a közbenjáró imádság a 3. fejezet végéig tart. 
Az apostol először Lélekért könyörög, hogy ismertesse meg 
a megígért üdvjavakat. Nem szűnik meg ezért könyörögni 
olv. Ézs 62,6—7, amely szerint Pál is, mint „őrálló", úgy vi-
gyáz a gyülekezetekre, az „Ekklészia" népére és „emlékez-
teti" Istent ígéreteire. Ezen nem szabad megütődni, hiszen 
Isten bátorít rá és amúgy is tudnunk kell, hogy az „Ekklé-
szia" élete nem gépies folyamat, hanem mindig új és döntést 
igénylő történések, események sorozata. Racionálisan termé-
szetesen feloldhatatlan a közbenjáró imádság jogosultsága, de 
a bibliai istenfogalom személyes jellegével szorosan együtt-
jár. Már a zsidók is tudtak arról, hogy Istennek szüksége 
van reánk és munkájában használni akar bennünket. Hiba 
volt, hogy ezt a megváltás munkájára is kiterjesztették. Nél-
külözhetetlen a közbenjáró imádság, „theosz tou küriou hé-
món Jészu Chris^tu" csak itt fordul elő Pálnál. Valószínűen 
Isten fenségét akarja ezzel kiemelni, minthogy ,,ember"-ként 
imádja Őt a Krisztus s így Isten az ö Istene. Mindenesetre 
csak annyiban az „Ekklészia" Istene, amennyire a Krisztus 
Istene. „Ho patér tész doxész" megnevezésben az előzővel 
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kapcsolva, az egyházi atyák Krisztus két természetére vo-
natkoztatják a „theosz" és „patér" neveket. Chrysostomus a 
második részt hangsúlyozza inkább: „ho megala hémin dedo-
kosz agatha". Lehet üdvtörténetileg is magyarázni, s akkor 
az analógia „Ábrahám Istene, Jákób Istene, Izsák Istene", 
vagyis Isten az üdvtörténet szituációjához illően kapja nevét. 
Ezzel konszonálna a Szentlélek vétele is, ugyanis Benne a 
Krisztus dicsősége nyilatkozik meg és így (!) kezeskedik az 
„Ekklészia" eljövendő dicsőségéért. Isten—Atya, Aki azok-
nak, akik Vele belső kapcsolatban vannak, dicsőséget ad. Ezt 
a hatalmas Istent és Atyát kéri az apostol arra, hogy „dóé 
hümin pneuma szofiasz". Az optatívusz alak („dóé") fejtörést 
okozott az exegétáknak, mert azzal, hogy a „hina" után áll, 
úgy tűnik, mintha a két dolog csak megtörténhet, de nem 
feltétlenül megy végbe. Pál azonban nem kételkedik imád-
sága meghallgatásában. Számára mindennél fontosabb, hogy 
olvasói bepillantást nyerjenek az üdvösség teljességébe. Ezért 
kéri számukra a „szófia" és az „apokalüpszisz" Lelkét. Ana-
lógnak látszik Ex 28,3 és Ezs 11,2. De olyan motívum is van, 
amit csak az újszövetségi helyzetben lehet megérteni. A kap-
csolópont ugyanis az „Ekklészia" karizmatikus gazdagsága. 
Nincsen tehát ellentmondás, mintha a 13. vers szerint már 
a Lélek birtokában vannak és most mégis kérni kell szá-
mukra a Lelket. A paradoxiát az oldja fel, hogy a Szentlélek 
nem automatikusan adatik, hanem esetenkint kérni kell Is-
ten új közlései megértéséhez. Mintegy új kinyilatkoztatás 
vételéhez, újra kell kérni a Szentlelket. Gondoljunk lKor 
2,10-re „paszta ereuna kai ta bathé tou theu" s ez a bizonyos 
mélység nem más, mint „ta hüpo tou theu chariszthenta 
hémin" (lKor 2,12). Tehát szó sincs spekulációról, misztiká-
ról vagy gnózisról, csupán Isten üdvtetteinek megismeréséről! 

„Pefótizmenusz" függ a „dóé"-tól, nem acc. abs. Isten 
ajándékozza meg szívünk szemét az isteni világosság erejé-
vel és fényével, hogy képesek legyünk felismerni Isten aján-
dékait. A „belső ember"-ről van szó, akinek szívében pihen 
a megismerés centrális szerve. A szív — bibliai gondolkodás 
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szerint — sotkrétű kifejezés. „Kardia" nem intellektuális 
megismerés orgánuma, hanem az isteni üdvutak és üdvtervek 
megismerésének egyetlen alkalmas szerve. Ehhez fordul a 
kinyilatkoztatás és nem az értelemhez, amely a világ dolgait 
érti meg. Mielőtt Isten megvilágosítaná, már megvan ben-
nünk. Amint az öreg Bengel fogalmazta: „articulus praesup-
ponit oculos iam praesentes". De megvilágosodásra szüksége 
van, vö. Zsolt 36,10 „világosságod által látunk világossá-
got . . ."! Fölösleges vitázni az ún. kapcsolópontok tárgyában, 
hiszen Isten, aki magát megismerteti, Ö maga adja nékünk 
azt a szervet, amellyel Őt megismerhetjük. Az emberi ész, 
a „ráció" tehetetlen és vak mindazzal szemben, ami kinyilat-
koztatás és nem filozófia. Érdekes, hogy maga a kifejezés 
„ofthalmoi tés kardias" nem ismeretlen a görögöknél sem, 
sőt Platónnál elég gyakori. . . Szerepel a gnosztikus termi-
nológiában is. Az apostol azonban radikálisan keresztyén 
módon érti: Szükség van a megvilágosító hatásra, illetve 
változásra! Nem pantheista vagy gnosztikus megismerésről 
van szó. Pompás értelmet nyújt az ellenkép, olv. levelünk-
ből 4,18 verset. A „természetes" emberszív ugyanis olyan 
kemény, mint a kovakő. Barth: „Szemeink megnyílása szük-
séges, hogy ismét arra tekintsünk, amit maga Isten tesz ve-
lünk és raj tunk és saját ideáljainkon túl végre a reménység 
örök célját lássuk magunk előtt." A „misztérium"-nak kell 
feltárulnia előttünk annak meglátására, hogy mekkora a 
szentek között az örökség dicsőségének gazdagsága és végül, 
hogy milyen túláradó Isten ereje rajtunk, akik hiszünk. 

„Elpisz" egyszerre jelenti azt, hogy valaki remény-
kedik és azt is, amit remél. A kontextus irányadó. Itt „res 
sperata" értelmű. Tehát az „elpisz" nem a megszokott, pro-
fán értelemben szerepel. Nem bizonytalan tónusú. Nem ar-
ról van szó, ami megtörténhet, de nem szükségképpen. A szó 
tartalma pedig a nyomorúságban konkrét segítség, azaz üd-
vösség! Így a reménység együtt jár a bizalommal, amely fe-
szülten várja az ígéret beteljesedését. Ez az Isten ígéretére 
néző, feszült, bizalommal teli várakozás jellemző, olv. Jer 
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17,7; Zsolt 37,5 és 52,9, illetve Ézs 12,2. Egyre inkább eszka-
tológikus tartalmú. Istennek olyan segítségéről van szó, 
amely mindenféle nyomorúságnak véget vet örökre, vö. Ézs 
25,9; 26,8; 30,15; Jer 29,11 és Mik 7,7. A pogány reménység-
től eltérő vonás még az, hogy az „elpis" nem vigasztalódó 
álmodozás, fantázia szüleménye, hanem az Istenbe vetett ha-
tározott bizalom. Ezért is a Krisztusban történő üdvesemény-
re alapul, ezzel a reménységgel jár együtt az oldódás, a sza-
badulás, a megnyugvás („parrészia"). Pontosan körülhatárolt 
ennek a reménységnek tartalma. Róm 4,20 alapján a jöven-
dő reális, mint korábban soha, hiszen az „Ekklészia" számára 
tökéletesen új helyzetet jelent a bűnbocsánat és a Lélek vé-
tele. Mind a hit, mind a reménység az ajándékba kapott Lé-
lekre támaszkodik. Így az „elpis" tipikusan páli kifejezés. 
Arról a felismerésről van szó, hogy Isten bennünket milyen 
csodálatos jövendőre hívott el a Krisztusban. A „klézisz" — 
Isten elhívása, ezért „elpisz tész klészeós autou" azt a re-
ménységet jelöli, amelyre Isten hívott el bennünket. Ebben 
az isteni „klészisz"-ben valósul meg az „eklogé". Ennek a 
dicsőséges, isteni elhívásnak tartalmát fogja át megismeré-
sünk szívünk megvilágosodott szemeivel. „Tisz ho plutosz 
tész doxész tész kléronomiasz autou en toisz hagioisz" mon-
datban a „kléronomiasz" visszautal az ószövetségi háttérre, 
ahol Izrael — Istennek az öröksége. Most azonban az „Ekklé-
szia" az Isten öröksége. Ennek gazdagságát csak imádatban 
lehet érzékelni, a világ képtelen erre, meg kell világosodnia 
szívünk tekintetének és értelmünknek egyaránt. Lehet, hogy 
erről semmit sem tud a szakember, de jól ismeri az egyszerű 
konyhalány. A kifejezés „en tois hagioisz" sem az angya-

' lókra, sem a hithősökre vonatkozik, hanem a hívőkre, hiszen 
a „szentek" a teljességre jutott egyházat jelenti. 

19. vers. Ez a harmadik, amit megvilágosodott szív-
szemmel a hívőknek fel kell ismerniük: „ti to hüperballón 
megethosz tész dünameósz autou eisz hémász tousz pisz-
teuntasz". Ha előzetesen a reménység tartalma, most a re-
ménység indoka áll elénk, ami az isteni túláradó erőben fe-
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jeződik ki. „Hüperballein" csak Pálnál az újszövetségben és 
mindig participiumos szerkezetben. Tipikusan páli gondol-
kodás: A reménységnek az isteni mindenhatóságra való ala-
pozása, pontosan a feltámadás erejére való hivatkozás, hi-
szen az az Isten cselekszik, aki Róm 4,17! Lefordíthatatlan, 
hömpölygő szavak áradnak „kata tén energeian tusz kratusz 
tész iszchüsz autou". Az Istenben lakozó erő az „iszchüsz", 
„kratosz" ennek kifelé való hatása, működése az „energeia" 
mintegy hatóképesség, Isten aktivitása. Pálnak az az inten-
ciója, hogy olvasói elé tárja Isten erejét és hatalmát a szinte 
kifejezhetetlen nagyságában. Mivel ez naturális módon fel-
foghatatlan, könyörög az apostol az isteni képességért a 
megismerésre vonatkozóan. Mindez egyszerre eszkatológikus, 
ugyanakkor a „szív szemei" számára Krisztus feltámadásán 
és megdicsőülésén nyugvó, megtörtént esemény. 

MEDITÁCIÓ 

Pál imádságában kéri címzettjei számára a bölcsesség 
Lelkét, hogy egyre mélyebben ismerjék meg Isten kinyilat-
koztatásainak világát. Ezt az imádságot nekünk is gyakorol-
nunk kell, hiszen Isten igazságait senki sem veheti át egy-
szerűen papjától, mint a megrendelt cipőjét a susztertől. 
Folytonos növekedésre, előbbrejutásunkra van szükségünk. 
Ma kiváltképpen fontos ez, amikor oly sokan kételkednek, 
világméretű a reménytelenség és a szorongás. Nekünk kell 
megfújnunk a keresztyén reménység harsonáit, hogy min-
denki értse és higgye bátran: Az emberiség és világunk nem 
végső pusztulása felé rohan, hanem a beteljesedés felé siet! 
A feltámadás Isten erejének döntő bizonyítéka. Isten erősebb 
bűnnél, halálnál. Hirdetnünk kell, hogy bármilyen kaotikus 
időszakban élünk és bármennyi félelmetes információt borít 
reánk nap mint nap a sokarcú hírszolgálat — a kormány-
rúdnál áll az Isten. Az ö kezében van mindannyiunk sorsa, 
hiszen ha rejtve is, de Isten a történelem Ura! Senki sem 
tántoríthatja el kitűzött céljától és iszonyú kataklizmákon 
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keresztül is, ígérete szerint mindent jól végre visz. A mai ke-
resztyénségnek egyik legdrágább kincse ez az élő remény-
ség, amellyel szolgálhat az emberiségnek. Frusztrációk és ku-
darcok, felbonthatatlan ellentmondások és éles konfrontációk 
korában együtt kell könyörögnünk az apostollal, hogy nyíl-
jon meg végre a mi szívünk szeme és a Lélek által jussunk 
el mindannak megismerésére és elfogadására, amit Isten 
ígért és amit végbe is visz. A mi bátor bizodalmunk és élő 
reménységünk a feltétele annak, hogy gyógyuljon világunk 
és egyre inkább terjedjen a „parrésia" kortársaink között. 
Ki készülne harcra, ha a kürt bizonytalanul szól? Hogyan 
jutna el világunk az éltető reménységre, ha mi magunk oly 
reménytelenek vagyunk?! 
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ISTEN KEGYELMÉNEK MINDENHATÓSÁGA 
1,19b—23 

„Milyen mérhetetlenül nagy az ű hatalma rajtunk, hí-
vőkön, minthogy hatalmának ezzel az erejével mun-
kálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta Öt a 
halálból és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb 
minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél 
és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül 
hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljö-
vendőben is. ,Αζ 0 lábai alá vetett mindent' és öt 
tette mindenekfelett való fővé az Egyház számára, 
amely az Ö Teste és teljessége annak, aki teljessé tesz 
mindent mindenekben." 

Ebben a himnuszrészben lényegileg az isteni „ener-
geia" átfogó leírásáról van szó. Isten azzal mutatta meg telj-
hatalmát, hogy Jézust feltámasztotta a halottak közül és 
jobbjára emelte, azaz ,,szünthronosz"-szá tette, mindent lábai 
alá vetve. Az elképzelhető legnagyobb ívben fejeződik ki ez: 
A tehetetlen halottnak gyolcsba tekert állapota és a teljes 
hatalom a világmindenség fölött. A „hüperanó paszész 
archész" az abszolút hatalom kifejezése, nincs ennél nagyobb 
vagy ezzel vetélkedő. Az „archai" nem földi hatalmasságokat 
jelez, hanem angyali erőket. A semlegesnemű szóhasználat 
valószínűsíti, hogy általában angyali erőkre utal, hiszen Pál 
célja Krisztus fenségének bizonyítása. Nem világos, hogy ez 
már így van, vagy lKor 15,25 értelmében csak egy folyamat 
rajza? Zsid 2,8 is óvatosan céloz arra, hogy e folyamat, 
amely még nem ért véget. Az „onoma" leszögezi, hogy Krisz-
tus egyeduralmi helyzete kétségtelen mind a mostani kor-
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szakban, mind az eljövendőben, mind a beteljesedéskor. 
22 a a Zsolt 8,7-ből képződött s így ez a zsoltár messiási vo-
natkozású, bár eredetileg az ember nagysága, a természet 
fölötti uralma volt a téma, de mindez elveszett a bűn miatt. 
Krisztus, a második Ádám révén állítódott helyre. Krisztus 
feltámadásával, mennybemenetelével, az Atya jobbjára tör-
tént felemelésével objektíven az egész emberiség számára 
lehetséges a részesülés az elveszített dicsőségben, integri-
tásban és méltóságban! — „Panta" az Ö uralma univerzali-
tását fejezi ki. Ez az uralom abszolút, hiszen „hüpotaxen 
tous podasz autou", vö. ehhez Zsid 2,6—9 szakaszt. Krisztus 
az „Ekklészia" Feje! Több, mint egyszerű folytatása az elő-
ző gondolatmenetnek. Nemcsak Isten munkájáról van szó, 
amelyet Krisztusban végzett az „Ekklészia"-ra vonatkozóan. 
Az „edóken" nemcsak „adta" értelmében, hanem mintegy 
beiktatta (constiture!), amint „kefalé" sem egyszerűen fej, 
fölöttes, parancsnok értelmű. Ügy tűnik, hogy nem új az 
„Ekklészia" és a „test" összehasonlítása. Pál korábbi levelei-
ben már hallunk valamit erről, olv. Róm 12. és lKor 12. fe-
jezeteit. Ezeken a helyeken sem eredetien új. A hellén gon-
dolkodásban hagyományos hasonlatról van szó. Kb. a Kr. e. 
V. századtól ismert hasonlat az államra vonatkozóan. Pál 
felhasználja a képet, hogy kidomborítsa az „Ekklészia" or-
ganizmus jellegét, elmarasztalva a gyülekezetekben egyes, 
önkényesen kiemelt karizmákra való törekvést, illetve azok 
túlértékelését. . . Pál meg akarja értetni olvasóival, hogy az 
„Ekklészia" javára használják értékelési különbségtevés nél-
kül a gazdag sokrétűségben jelentkező lelki ajándékokat. Ez 
nyilván gyülekezeti belügy, nem jelent reflektálást Krisz-
tusra vonatkozóan. Itt azonban, az efezusi levélben tökélete-
sen más a helyzet. A hangsúly: Krisztus az „Ekklészia" Feje 
és az „Ekklészia" a Krisztus Teste, vö. Kol 1,18; 2,19, továbbá 
Ef 1,22; 4,15; 5,23. Tehát Krisztus és az „Ekklészia" egészéről 
van szó — egy ember képében! —, ahol Krisztus a Fő, .az 
„Ekklészia" pedig a Test (törzs). Ha csak az első lenne a 
téma, akkor a zsidó—hellén paralel gondolkodás szerint csak 
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arról lenne szó, hogy Krisztus a főnök, parancsnok. Ezt is 
ismeri Pál, vö. lKor 11,3, illetve a szellemvilágra nézve 
Kol 2,10, vagy levelünkben a férfi—asszony viszonyára né-
zőén 5,22. Vitathatatlan, hogy a „kefalé" fölérendeltséget 
fejez ki, olyan valakit jelöl, aki az egyházat kormányozza 
és az egyházzal szabadon diszponál. De ennél a képnél sok-
kal többről van szó! Már lKor 11,12-ben a férfi fölöttes 
volta arra alapozódik, hogy az asszony ,,ek tou androsz", te-
hát a férfitől származik, vagyis így a „kefalé" olyan valakit 
jelöl, aki azért áll a másik fölött, mert ő adja meg létét. Már 
ez sejteti, hogy a Krisztus-Egyház viszonylatában a fel-
használt kép többet mond. Kol 2,19 és Ef 4,15 összefüggésé-
ben a Fő és a Test viszonyában az „Ekklészia" olyan „test", 
mint amelyik a Főtől kapja létét és ugyanakkor a Főhöz nö-
vekszik, hogy együtt a Fő és a Test „anér teleiosz" legyen 
és „kainosz anthróposz"-t képezzen 2,15 és 4,13. Első benyo-
másunk szerint ez abszurdum. Honnan veszi Pál ezt a gondo-
latot? Semmiképpen sem vezethető le lKor 12., ill. Róm 12. 
fejezetekből. Próbálták pszichológiai módon magyarázni, 
megkísérelték a misztika és az eszkatológia mesterkélt kap-
csolásával kihámozni az értelmet, származtatták az eucha-
risztikus terminológiából is, gondoltak még az „új Ádám" 
képzetére is, de mindez nem magyarázza meg ezt a speciális 
terminológiát. így az exegéták közül többen gnosztikus mí-
toszokban kerestek megoldást, az ún. „ajós", ill. ősember 
képzetben. Ez visszanyúlik az indiai és iráni mitológiákig. 
A gnózisban azonban hellénista formában jelentkezik. Na-
gyon csínján kell bánnunk mindezzel. Bár nem elképzelhe-
tetlen, hogy amint János evangélista a prológusában, nagy-
szerű átalakítással ugyan, de használja a korabeli „logos" 
eszmét, úgy Pál is érint korabeli gnosztikus képzetanyagot. 
Ingoványos talajon járunk. Annyi azonban bizonyos, hogy 
az efezusi levelünkben használt Fő—Test kép szerint nem-
csak az egyházat, hanem a teremtett világot is átfogja Isten 
mint „kefalé"-ban, a Krisztusban. De csak az „Ekklészia", 
azaz a megváltott teremtés az ö teste! Élesen el kell határol-
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ni egymástól a világot és az egyházat. Az „Ekklészia" az a 
hely, ahol a teremtés eljut eredeti céljához, amikor is az 
örökkévaló a már megdicsőült Főnek a testévé válik. Azon-
ban mégsem mondható az, hogy míg az „Ekklészia" Feje, 
úgy a világnak Ura. Az ugyan világos, hogy Krisztus a vi-
lágnak Ura, de itt arról van szó, hogy az „Ekklészia", mint 
Krisztus Teste, az az egyetlen pont a világmindenségben, 
ahol az új emberré válás felszabadító munkája már folyhat 
és folyik is. Erről a Fő gondoskodik! 

Az „Ekklészia"-ra érvényes: „to pléróma tou panta en . 
paszin plérumenu" s itt a „szórna" és „pléróma" szorosan 
kapcsolódó kifejezések. Kol 2,9 szerint Krisztusban lakozik 
az istenség teljessége testileg (!). A kifejezés „szómatikósz" 
fordítása nem könnyű. Jelentheti azt is, hogy „lényegileg". 
A „pléróma" mindaz, ami az istenségtől mintegy kiárad más 
lényekre s így Kol 2,10 valószínűen azt jelenti, hogy Krisz-
tusban megy át az „Ekkiészia"-ba az isteni életerőnek tel-
jessége. Hol és mikor? Egyedül lehetséges válasz: A kereszt-
ségben. De amint a keresztség sem varázsolja át egyszerűen 
az embert, nem változtatja át gépiesen, hanem elsősorban 
Isten tulajdonává teszi, így az új élet alapját veti meg, mint-
egy a „pléróma" kezdetét jelenti. Kozmológiai és ekklézioló-
giai momentumok kapcsolódnak mind a „pléróma", mind 
a „kefalé" kifejezésekhez. Ef 4,10 szerint Krisztus felment 
a mennybe „hina plérószé to panta", azaz, hogy a minden-
séget betöltse az isteni élet és üdvösség erejével. Tehát Krisz-
tus a Lelkét ajándékozza az „Ekklészia"-nak. Az „Ekklészia" 
Krisztustól kapja a kegyelmi erőket, s amikor a Szentlélekkel 
betöltve teljességre jut, fenső tökéletes férfiúvá, „eisz andra 
teleion" — akkor éri el célját az eszkatológia. így a „Kefalé-
Szóma" apostoli kép igazi értelme nemcsak az, hogy Krisztus 
az egyeduralkodó, sem nem az äz egység, ami fennáll a Fő és a 
Test között, hanem az a „teljesség", amire néz minden áradó 
isteni erő és kegyelem, hogy tökéletes férfiúvá, új emberré 
tegye Krisztus plérómájának birtokában! 

65 



MEDITÁCIÓ / 

Az „Ekklészia" a Krisztus Teste. Ez a meghatározás 
betölti egész levelünket, mint a tulajdonképpeni főtéma. 
Csődöt vallunk, ha mint emberi organizmust értjük, bár 
adott esetben Pál így is használja. Az egyház azonban nem 
„olyan", mint egy test, hanem éppen az a váratlan és felsé-
ges kijelentés,- hogy az „Ekklészia" a Krisztusnak Teste. 
Nyilvánvalóan nem plasztikus alakként. Mitikus képzetről 
van szó. Nem ábrázolható még a művészetben sem. Tehát 
nem a megszokott értelemben áll, nem „corpus". Talán in-
kább úgy kell érteni, mint egy, az egész világot átfogó moz-
gásnak, kiteljesedésnek a térségét. Kizárólag Krisztustól nye-
ri létét, csak Őbenne áll fenn, csak Krisztusban érthető ren-
deltetése is, reménysége is. Azok, akik az „Ekklészia"-ban 
vannak, egyfelől Krisztus védelme és uralma alatt állnak, 
másrészt állandóan a növekedés mozgásában vannak a kei-
det és a vég, az egyetlen Krisztus-fundamentum és a Krisz-
tus-zárókő között, törekedve a beteljesedésre. Levelünkben 
a világ nem háromemeletes épület képében áll előttünk 
(menny—föld—alvilág), hanem sík területként, amely fölött 
vannak a különböző szférák, kozmikus lények és hatalmas-
ságok színterei. Mivel nincs alvilág, nincs hely a „pokol" 
számára sem. Az „ördög", mint a többi „hatalmasság" a föld 
fölött tanyázik a légtérben (2,2), azonban legfelül trónol Is-
ten, jobbján a megdicsőült Krisztussal! Az „Ekklészia" a 
mennyből, ahol Krisztus uralkodik, mintegy terjed a földre 
Krisztus testeként az emberek életterébe. Az az ember, akit 
átölel az „Ekklészia", ugyan a világtérben él, körülvéve a 
„hatalmasságok"-kal, mégis azzal a lehetőséggel rendelkezik, 
hogy nem reménytelen kiszolgáltatottságban, hanem a győ-
zelem esélyével harcoljon ezek ellen. Sajátos módon a Pálra 
egyébként jellemző idői-korszakos gondolkodás helyett a tér-
képzet uralkodik. A tekintet nem előre, az Űr visszajövetelé-
nek napjára irányul, hanem inkább magasba, „felfelé" a 
mennyei térségbe, ahonnan árad az isteni erő és a kegyelem 
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gazdagsága, hogy áldjon és áldássá tegyen. Lehetséges ez, 
mert az „Ekklészia" tagjai mindenféle diszkrimináció nélkül 
egy egységes Testet alkotnak, amelyik egységben mind a 
feladat, küldetés, mind a szükséges erő és alkalmatosság a 
Főtől, Krisztustól adatik szüntelen számára. Levelünknek 
nemcsak többlete, hanem páratlan kinyilatkoztatása éppen 
abban van, hogy az emberiséget zsidóra és pogányokra vá-
lasztó, irtózatos és ledönthetetlen fal a Krisztusban ledőlt 
és az „Ekklészia" immár egységbe fogja a két nemzetséget 
mintegy a harmadik nemzetségbe, a Krisztus Testébe. Őben-
ne növekszik, mint szent épület az „Ekklészia" és Isten lakó-
helyévé lesz a Szentlélekben. így viszi végbe az „Ekklészia" 
Isten világtervét anélkül, hogy beleolvadna a világba, mégis 
mindig mindent a világért vállalva és megvalósítva. A ke-
resztségben és Űrvacsorában, a közös hitben és a Szentlélek 
munkájában, a hirdetett igében és a gyakorolt szeretetben 
lesz mintegy „látható" az „Ekklészia" ebben a világban, 
ugyanakkor minden emberi regisztrálás és statisztika elől 
teljesen elrejtve a Krisztusban. A régiek nyilván így értették 
a híres mondást „ubi ecclesia, ibi Christus", pontosan leve-
lünkkel egyezően. Ha a lokális egyház nyomorúsága, ha a 
szervezeti egyházrészek számtalan ellentmondása, ha a hit-
nek és szeretetnek ezerszeres megcsúfolása személyes élmé-
nyünkké is vált már, szabadítson fel keserűség alól, óvjon 
meg hamis képzetektől ez a tömör, titokból kinyilatkoztatás 
fényébe került felséges, isteni ajándék: az Egyház Krisztus 
Teste, ahova mi is elpecsételtettünk a keresztségben, amely-
ben vettük a Szentlélek zálogát, részesültünk a megváltás 
ajándékában, a bűnbocsánatban, hogy Isten gyermekeiként 
egyre inkább növekedjünk érett férfiúságra, Krisztusban a 
teljességre. Akinek „szíve-szeme" előtt feltárult ennek az 
isteni titoknak kinyilatkoztatása, az egyszerre éli át — na-
ponta megújulóan — Krisztusban az isteni kegyelem meg-
újítását és a magasztos küldetését, ami értelmessé teszi földi 
vándorútját és reménységgel tölti meg az eljövendő teljes-
ségre nézve! Van, aki megtér bűneiből, van, aki megtér tév-
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eszmék bűvöletéből, van, aki megtér a szeretetre és a jó-
kedvű szolgáló életre, de egyre mélyebben kell és lehet meg-
térnünk az „Ekklészia"-hoz, mint Krisztus Testéhez, ahol 
végre minden együtt van, felbonthatatlan egységben: Bűn-
bocsánat és új élet, hit és szeretet, üdvbizonyosság és kül-
detésvállalás, a réginek halála és az újnak feltámadása, á 
harc és a győzelem, a szenvedés és a vigasz, a személyes, 
tudatos keresztyén élet és a felséges, apostoli többesszám a 
szentek közösségében! 
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KRISZTUSBAN FELTÁMADUNK 
2,1—7 

„Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vét-
keitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek 
e világ életmódja szerint, alkalmazkodva a levegő bi-
rodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely 
most az engedetlenség fiaiban hat. Egykor mi is mind 
közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a 
test és érzékek hajlamait és a harag fiai voltunk em-
beri természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. 
De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ö nagy szere-
tetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik ha-
lottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisz-
tussal együtt — kegyelemből van üdvösségtek! — és 
vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ül-
tetett Krisztus Jézusért, hogy kimutassa az eljövendő 
világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irán~ 
tunk való jóságából Krisztus Jézusban. 

Isten hatalmának nagysága felragyog a Krisztuson, s 
ezért a levél címzettjein is. Az apostol könyörög azért, hogy 
az olvasói előtt nyilvánvaló legyen. A mondat indul: Mint 
Krisztust, úgy titeket is, akik halottak voltatok, Isten meg-
elevenített, de az előző állapotra való utalása közben bele-
bonyolódik a korábbi szituáció ábrázolásába, elveszíti a 
mondatszerkezetet, megtöri a 2—3 versekkel, csak a versben 
említi az alanyt, ti. Istent, majd az 5. versben következik az 
állítmány, miközben a „hümasz" (titeket) kibomlik a ,,hé-
mász"-ban („mi"). A töredezett szöveg értelme nyilvánvalóan 
az, hogy Isten megmutatta korlátlan hatalmát Krisztusban, 
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feltámasztva őt a halálból, de ugyanígy feltárta hatalma 
erejét a címzetteken is, feltámasztva őket még nem a „testi", 
de már — s ez a több! — „lelki" halálból. A görög szó, „nek-
rosz" jelöli a halottakat Hadészben, de jelöli az élettelen dol-
gokat is, mint fa, kő, tehát „apszücha", továbbá jelöli a nem 
igazi, nem valódi dolgokat, sőt mindazt, ami nincsen kap-
csolatban „nousz"-szal. Átvitt értelemben a bibliai kanonikus 
és az apokrif iratokban a pogány istenek, bálványok „nek-
roi", vö. Zsolt 106,28. Az újszövetségi iratokban átvitt érte-
lemben nem fordul elő, hiszen a „nousz" vagy „pszüché" 
nem isteni értékű, azok metafizikai dualizmusa szerint, szem-
ben a testtel. Az újszövetség egyöntetűen hangsúlyozza, hogy 
az ember lelke nem isteni és a test nem egyszerűen materiá-
lis, hiszen a kettő együtt szétválaszthatatlanul annak a ter-
mészetes embernek orgánuma, aki mindenestől az elbukott 
teremtéshez tartozik. Az apostol számára „halott" minden, 
ami nem tapasztalta meg Krisztusban az új teremtést, azaz 
nem részesült a valóságos, isteni életben, amelyet a megdi-
csőült Krisztus él. Pál gondolkodásmódja radikálisabb, mint 
a görög filozófusoké, mert szerinte a „nousz" (Róm 7.) ugyan-
úgy béna és erőtlen, mint a „test", továbbá a halál nem ter-
mészetes, hanem az istentelen állapotnak, az Istentől elsza-
kadt embernek és a természet világának jegye! 

A „paraptómata" és a „hamartiai" közti különbség 
megegyezően nem mutatható ki. Az első talán inkább a nor-
ma megszegése, tehát egyes negatív aktusokra vonatkozik, 
míg a másik már az Isten elleni lázadás állapotát fejezi ki, 
A természetes ember magatartását szellemi hatalmak dik-
tálják „peripatein kata ton ajóna tou koszmu toutou". Az 
„ajón", mint a perzsa „zarvan" eredetileg idői fogalom, az 
újszövetségben a perzsáktól befolyásolt zsidó-apokaliptikus 
gondolkodás nyomán „világkorszak" (saeculum) értelmében, 
az „ajón hutosz" és az „ajón mellón" kettősségben. Az je-
lentene problémát, ha itt az „ajón" megszemélyesítve szere-
pelne, mint az „időnbelüli isten", azaz a sátán (lKor 4,4), s 
ez bele is illene az összefüggésbe, hiszen hallunk az „archón"-
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ról, aki a légtérben uralkodik, de ez nem bizonyítható lehe-
tőség. Általában tehát nem megszemélyesítve értelmezik, ha-
nem „korszak" jelentésben. Hogyan értendő az „ekszuszia" 
a légtér, a sátán hatóerejének térsége? Birodalom értelem-
ben? Vagy a sátán alá rendelt lelkek összességét fejezi ki? 
Az „aér" levegő, a levegő régiója föld és hold között, ahol 
ugyanis már a csillagok étherrégiója kezdődik. Az antik vi-
lágkép szerint a „levegő" tisztátalan elem az „éther" mel-
lett, ezért működnek benne tisztátalan szellemi lények. Az 
alapképzet szerint az angyali hatalmak különböző térségeket 
töltenek be Isten és a föld között s minél közelebb vannak 
Istenhez, annál tisztább lényekről van szó a különböző 
,,mennyek"-ben. A gonosz lelkek az alsó régiókban tanyáznak 
(Dibélius). Érdekes Schlier koncepciója, amely szerint a világ 
két részre oszlik: „ta toisz uranoisz" és „ta epi tész gész", 
vö. 1,10. A másodikról nem szól levelünk, az első foglalkoz-
tatja inkább, amit szokásosan úgy említ, mint „ta epurania" 
1,3; 1,20; 2,6; 3,10; 6,12. Tehát helyek (topoi) sokaságáról 
van szó, s ezekben különböző szellemi erők lakoznak, 4,10. 
Krisztus ezeknek a térségeknek legfelső szintjén tartózkodik, 
vö. 1,21, s a Benne hivők, mint az Ö Teste egyszerre vannak 
alatta és Őbenne. A hatalmasságok szintén Krisztus alatt 
vannak, de nem őbenne. Ezért szemben állanak a hivőkkel! 
A kimondottan gonosz lelkek az alsó régiókban tanyáznak, 
ott, ahol az „aér" és a „kozmosz hutosz", illetve sötétségük 
egybefonódik. Schlier szerint ennek a világnak aeonja és a 
levegőbeli hatalmak ura ugyanaz, a „ponéros" 6,16 és „dia-
bolos" 6,11, amint 2,2 is. Ennek a koncepciónak megfelelően 
az efezusi levél nem hármas, hanem kettős tagoltságú úgy, 
hogy a föld az „epurania" és az, „uranoi" felé nyitott. Vagyis 
„nyitottan áll a menny", ahol a gonosz hatalmak is tartóz-
kodnak, bár fölöttük vannak a jó szellemi lények Krisztus-
sal s így a döntés kikerülhetetlen, hiszen mindkét tényező 
teljes igényt támaszt az emberrel szemben. Az „Ekklészia" 
tagjai ugyan korábban az „aér" gonosz erőinek hatalmában 
voltak, most azonban Krisztus ,,szóma"-ja lettek s így „en 
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Chrisztó" oltalmat találtak és bátorságot a kíméletlen harc 
győzelmes befejezéséhez, olv. 6,11. Akik viszont nem az 
„Ekklészia" tagjai, azok „nün" (most) az istenellenes hatal-
mak alá vannak vetve és a levegőbeli hatalmasság ura mű-
ködik bennük, mint az „engedetlenség fiai"-ban. A 3. vers 
szerint ezek- közé tartoztunk mi is „kai hümasz pantesz". Kik 
ezek a „hümeisz"? Nemcsak a zsidók vagy a pogányok, ha-
nem kivétel nélkül valamennyien, az egész emberiség! — Az 
„epitümia" eredetileg semleges fogalom. A korabeli sztoában 
a „hédoné", „fobosz", „lüpé" mellett mint affektus szerepel, 
szemben a ,,logiszmosz"-szal. Pál azonban ezeket, tehát a kí-
vánságokat is, nem értelemellenes tényezőknek tartja, ha-
nem ószövetségi háttértől megszabottan bűntől megrontott 
hajlamnak, a törvénytől ingerelt, de belőlünk származó go-
nosz indulatoknak, vö. Róm 7,17. Az „epithümia tész szar-
kosz" nem azért gonosz, mintha a test önmagában istenelle-
nes lenne, szemben a lélekkel vagy értelemmel, hanem azért, 
mert a test („szarx") a bűn uralma alatt megkötözött egész 
embert jelöli. A „test" mindenestől az egész ember Krisztus 
nélkül! A szakaszban egyébként nem kell feltétlenül az is-
mert pogány kicsapongásokra gondolni, hiszen volt azért 
bőven művelt „test" is, sőt theologiailag kulturált „test" is, 
pl. a farizeusok esetében. Hanem azt kell tudni, hogy „fü-
szei", tehát természettől fogva valamennyien „tekna orgész" 
voltak. Az isteni harag elpusztította volna valamennyiüket, 
ha nem ölelte volna át őket Krisztus szeretete. Az ellentét 
később a „chariti" 2,5 szerint világos. 

A 4. vers visszautal 2,l-re, mintha az ott megkezdett 
mondatot végigvitte volna. A korábbi állapottal szemben 
most az apostol feltárja Isten szeretetének művét s ezzel 
folytatódik a 2,1-gyel megkezdett mondat. Ahol az ember 
mindennek a végére jut, ott tör utat váratlanul Isten. Figye-
lemreméltóak az aoristosok. Amiket Isten cselekedett, át-
törve a halál vonalát, az mindenestől — kegyelem! Bő kife-
jezések tárják elénk ezt: „eleosz, agapé, charisz". Isten gaz-
dag az irgalmasságban. Az „eleosz" a szövetségi hűséghez 
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igazodó, segítő tett. Szent Tamás szerint Isten irgalma „infi-
nita et indefficiens misericordia". Istennek a halottakon kö-
nyörülő irgalma az Ö túláradó szeretetében gyökerezik . . . 
Az „agapé" tartalmát nem a szeretett személy vagy tárgy 
kiváló adottsága határozza meg. Ti. ugyanez a szó fejezi ki 
Krisztus szeretetét a bűnösök iránt. Míg az „erosz" szenve-
délyes szerelem, a „filia" rokonszenvből fakadó szeretet, ad-
dig az „agapé" a megmagyarázhatatlan, indokolhatatlan sze-
retet. Mindennapi nyelvünkre fordítva, az erosz pulzusa: sze-
retlek, mert szükségem van rád, a filia pulzusa: szeretlek, 
mert egyformán gondolkodunk és kölcsönösen jó az együtt-
létünk, az „agapé" pulzusa: szeretlek, mert neked van szük-
séged reám, mi is lenne belőled nélkülem? Lehet, hogy tönk-
remegyek ebben, lehet, hogy semmit sem kapok cserébe, de 
egyszerűen nem tudok mást tenni, mert különben menthe-
tetlenül tönkremész . . . Tehát a váltság egyetlen indoka az 
Isten agapéja, s mert ez így igaz, ezért bízhatunk benne, hi-
szen az „agapé" örökkévaló, egyetlen győztes faktor a múló 
idő, az enyészet és a halál hatalma fölött! 

A „dzóé" az újszövetség számára nem természetes je-
lenség. Az az „élet", amely ki van szolgáltatva a halál pusz-
tító erejének, nem igazi" élet, legfeljebb átmeneti, vö. lKor 
15,19 „en té dzóé tauté" vagy ,,dzó en szarki". Ezért igaz az, 
hogy akik teljesen halottak voltak, azokat Isten Krisztussal 
együtt, szeretetéből fakadóan megelevenítette „szünedzó-
poiészen en Chrisztó". Amíg Gal 3,21 szerint a törvény kép-
telen megeleveníteni, addig Isten abban tárta fel szeretetét, 
hogy „dzóopoión tousz nekrusz kai kálón ta mé onta hósz 
onta", Róm 4,17. Gyakran fordul elő eszkatológikus értelem-
ben vö. Róm 8,11, ahol paralel az „egeirein"-nel. így a meg-
elevenítés is eszkatológikus értelmű, mint a kereszt, feltáma-
dás. Az a „dzóé", amit a keresztyének Krisztussal kapnak, 
valójában a Feltámadottnak az élete. Tehát nem fizikai-
pszichikai vitalitás. — Az aoristosok „szünigeiren kai szü-
nekathiszen en toisz epuranioisz en Chrisztó" döntő tény. A 
kettő egymástól elválaszthatatlan, mint Aquinói Tamás Jel 
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3,21-re hivatkozva magyarázza Chrysostomus után, aki vi-
szont Mt 19,28-ra utalt. A két aoristos együtt igazi. Kérdés, 
hogyan értendő ez? Hiszen a keresztyének még halandó test-
ben vannak a földön. Így megpróbálták szentségi értelemben 
értelmezni Róm 6,4-re hivatkozva, de ennek alig van itt lehe-
tősége, ha mégis, úgy érvényes még szentségi értelemben is 
a kettő egyidejűsége. Käsemann a keresztségre gondolva 
magyarázta a szöveget, de itt Krisztus és az „Ekklészia", a 
Fő és a Test viszonyáról van szó, annak is szoros egységéről. 
Vagy Asmussennek van igaza, aki Kol 3. alapján hangsú-
lyozta, hogy Krisztus uralkodásában elrejtve részesülünk 
csupán még. Tán ismét valami gnosztikus mítoszképzetről 
lenne szó? Mindennél fontosabb, hogy az apostol a megele-
venítést, feltámasztást, a mennyei uralkodásba való beikta-
tást az 5. verssel jelzi: „chariti eszte szeszó menői"! A „cha-
ris" Istennek szabad, indokolatlan, irgalmas tette, amely 
azonban nem merül ki a hivők üdvözítésében, hanem Isten 
dicsőítésének egyre fokozódó fázisaiban tör a végső céljára. 
De mit jelent „en toisz ajószin toisz eperchomenoisz"? Ta-
lán az „ajónesz" személyi értelemben veendő s akkor gon-

• dolhatnánk a mennyei világban ámulattal előlépőkre, akik 
Krisztusnak és az ö testének feltámasztásában és uralkodói 
pozícióba való helyezésében Isten irgalmának és jóságának 
gazdagságát szemlélnék? Ez fényesen igazolná a két aoristost. 
Mégis az „eperchomenois" kifejezés inkább időileg értendő 
s ez megfelel a páli elgondolásnak, amely szerint Krisztus 
paruziája után lesz teljesen megismerhető Isten üdvösséget 
nyújtó munkája. Most még „elrejtett" (Kol 3.) a keresztyének 
élete Krisztussal az Istenben! 

MEDITÁCIÓ 

Nem teológiai fejtegetés szigorú logikai szabályok sze-
rint, inkább mint bővizű patak, árad Isten szeretete az apos-
tol soraiból, keresztezve minden retorikai előírást. Mi is a 
téma? 
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„Élet — Isten nélkül!" 
Pál számára ez elsősorban „vétkekben és bűnökben" való 
életet jelent. Tanulságos a két görög szó jelentése. „Hamar-
tia" szakkifejezés a vadászat szókincséből. Ezzel fejezték ki, 
hogy a vadász elhibázta lövésével a vadat. Nem talált célba. 
Átvitt értelemben tehát a „bűn" annyi, mint eltéveszteni az 
élet célját. Nem azok vagyunk, akiknek lennünk kellene s 
akik lehetnénk is. Univerzális meghatározás, valamennyiün-
ket jellemez. Szánalmas a közkeletű felfogás, mintha a bűn 
rablást, gyilkosságot stb. jelentene, s mivel ezekben nem va-
gyunk ludasak, emelt fővel állunk bárki előtt, nem érezzük 
magunkat találva. Valójában a „bűn" azt jelenti, hogy nin-
csen identitásunk. A férjek valóban férjek? A feleségek igazi 
értelemben feleségek? Részt vesznek egymás munkájában? 
Jó szülők vagyunk? Megfelelő nevelést adunk gyermekeink-
nek? Növekvő fiataljainkkal megfelelő kapcsolatban állunk? 
öregjeink felé hálával viszonozzuk mindazt, amit tőlük kap-
tunk? Jól dolgozunk munkahelyünkön? Lelkiismeretesen és 
becsületesen tesszük dolgunkat, maximális erőbevetéssel? A 
„bűn" nem papok találmánya, hogy kereskedhessenek a ke-
gyelemmel, hanem életünk minden területén bennünket ha-
talmában tartó és elmarasztaló teljes csőd. Mint Isten elpe-
csételt gyermekei, minden gondunkat naponta bizalommal 
mennyei Atyánkra bízzuk és így felvesszük-e a reánk bízot-
tak gondját? Tudunk az imádság csodálatos ígéretéről, de 
van-e belső szobánk? Másoknak prédikálunk, de mi ma-
g u n k . . . ? ! A másik kifejezés, „paraptóma" eredetileg elcsú-
szást, elbotlást jelent, azt fejezi ki, hogy valaki eltéved, le-
tér a helyes útról és így egyre távolabbra sodródik, összegez-
ve tehát arról van szó, hogy Isten nélküli állapotunkban el-
hibáztuk életünk célját, elveszítettük a helyes utat. így a bűn 
zsoldja a halál, aki bűnben él, halott. Iszonyú folyamat ez: 
Aki elkövet egy konkrét bűnt, már nem az, aki korábban 
volt. A lélektan bizonyítja, hogy semmit sem felejtünk, tu-
datalattink mindent megőriz. A számtalan nem-rendezett, 
elfelejtett, letagadott vétek növekvő feszítő erővel fenyegeti 
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személyiségünket robbanással, ezt közkeletűen „kiborulás"-
nak nevezzük, de ez az „acting out" már az önpusztítás szol-
gálatában áll, az öngyilkosságig menően. Mert az ,,első eset" 
során még riadtan nézünk arra, amit mondtunk vagy tettünk 
vagy elmulasztottunk stb., boldogtalanná válunk, gyötör a 
lelkiismeret, de a sodrás továbbragad, a bűn hatalmába ke-
rít, nem tudunk szabadulni, hamarosan eltompul lelkiisme-
retünk, majd elhallgat, sőt elhal! Már nincsen erőnk változ-
tatni sorsunkon. Először még szórakoztatott a dolog, amikor 
tilosban jártunk, aztán már nem mi játszottunk, hanem ve-
lünk játszottak, rabszolgává váltunk és nincsen menekvés. 
Aki egyetlen gonosz tettet vet, az könnyen arat megszokást, 
aki megszokást vet, hamarosan beidegződést arat, s aki rom-
lott karaktert vet, végzetes sorsot a r a t . . ., még a legjobb 
esetben is igaz Origenes mondása: „A hegek megmaradnak!" 

Mindez azért megy végbe, mert Megváltó nélküli élet-
ben ehhez a világhoz illeszkedik gondolkodásunk és maga-
tartásunk. Tudjuk, hogy a keresztyén ember megbocsát, mert 
bocsánatból él és ezért ezzel éltet. A „világ" már az antik 
korban is azt tanította, hogy az igazságtalanságot meg kell 
torolni. Barátainkat ám szeressük, de ellenségeinket gyűlöl-
jük. Amint Plutarchosz tanította: Az az igazi ember, aki ba-
rátjának hasznára, ellenségeinek megrettentésére élt. Vagy 
gondoljunk arra, hogy keresztyén hitünk azt igényli: „Szol-
gáljunk!" Szűkebb és tágabb környezetünk azonban hatalom-
ban gondolkodik és bárkin keresztül is, de mindig uralomra 
tör, az „első hely"-re. Azt hirdetik, hogy minden kapható, 
csak meg kell fizetni mindennek az árát és nem számol azzal, 
hogy a keresztyén ember egyszerűen nem eladó, mert örök-
áron már megvásárolták, „nem ezüsttel, sem arannyal. . .". 
A világ profitot hajszol, a keresztyén ember lételeme és élet-
formája a „diakónia", a jókedvűen végzett és konkrét sze-
mélyre, helyzetre alkalmazott „agapé", azaz szeretet! — 
Amikor így világról beszélünk, nem földrajzi stb. valóságra 
gondolunk. Pál korában mindenki számolt azzal, hogy min-
denütt gonosz szellemi lények, démonok vannak és törnek 
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reánk. Úgy hitték, hogy a légtér annyira tele van démonok-
kal, hogy köztük még egy gombostű sem férne el. Pythagoras: 
„Az egész légtér telt szellemi lényekkel", sőt a zsidó Philó 
is így írta: „A levegőben mindenütt szellemi lények repked-
nek . . ." Ugyan nem mindegyik gonosz, de a többség az. Ke-
resztezni akarják Isten világtervét, az embereket gonoszra, 
lázadásra akarják csábítani, hiszen aki hatalmukba kerül, 
nem egyszerűen Isten nélkül él, hanem Isten ellen (!) él. 
Mert Krisztus nélkül élni azt jelenti, hogy tudatos és perma-
nens engedetlenségben élnek. A kívánság görög szava: 
„epithümia" a gonosz utáni vágy, a tiltott dolgok utáni só-
várgás kifejezése (concupiscentia). Ezzel születik minden em-
ber, egyúttal Isten félelme, Isten iránti szeretet és Istenbe 
vetett bizalom nélkül! Ennek az „engedetlen", lázadó élet-
folytatásnak egyik legmegrázóbb rajza olvasható Oscar Wilde 
„De profundis" c. könyvében. Saját tapasztalatom is felejt-
hetetlen, amikor soproni diákévemben szobatársat kaptam 
egy különös norvég hallgató személyében. Amikor baráti 
kapcsolat szövődött köztünk és megvallotta iszonyú perver-
zióját, megszökött éjszaka és íróasztalába vésve hagyta ma-
gyarázatul Róm 7. fejezetből görög szavakkal a mélyből 
kiáltó ember megrázó vallomását: „Oh én nyomorult ember, 
ki szabadít meg engem . . .? !" 

Kiindulópont mindehhez a „test", nem az antik, ha-
nem az újszövetségi értelemben. Mint hídfőállásról tör reánk 
ezerarcú hatalomként. Éppen úgy lehet érzékiség, mint lus-
taság, gőg vagy hatalomvágy, állati elfajulás vagy „csak" 
ridegség, irgalmatlanság . . ., ha nem történik semmi fordu-
lat, menthetetlenül kárhozatra jutunk mindnyájan! Hiszen 
vétkeink és bűneink fölött gyűlik Isten haragja! 
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A KRISZTUSBAN VALÓ ÉLET 
2 , 8 — 1 0 

„Hiszen kegyelemből van üdvösségünk a hit által és 
ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez, nem cseleke-
detekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ö alko-
tásai vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cseleke-
detekre teremtett, amelyeket előre elrendelt az Isten, 
hogy azok szerint éljünk." 

„Dia piszteósz" nem új szempont Isten kegyelme min-
denhatóságának bizonyítása után. A hit itt nem feltétel, mint 
amely nélkül szó sem lehet megmenekülésünkről. Nem jó 
sem a katholikus, sem a szektás magyarázat, mely szerint az 
ember hite „conditio sine qua non" a megigazító kegyelem 
elnyeréséhez. Teljesen rossz reflektálás. Itt a „hit által" a 
„kegyelem által" tükörképe. Pál apostolnál a hit sohasem az 
ember pozitív teljesítménye, ami a törvény iránti engedel-
messég helyére kerülne, hanem ellenkezőleg, a hit teljes le-
mondást jelent mindenféle emberi teljesítményről, amint az 
ellenpár is tanúsítja: „piszteueinz — ergadzeszthai". Tehát 
a „dia piszteósz" nem azt jelenti, hogy hinned kell, mert kü-
lönben . . . , hanem azt, hogy semmi másra nincs szükséged, 
mint hitre egyedül. Tehát a hit így maradéktalan lemondást 
jelent mindenfajta emberi kauzalitásról az üdvösség dolgá-
ban. A hit és a kegyelem korrelativ kifejezések, vö. Róm 
4,15: „dia tuto ek piszteósz, hina kata charin", azaz azért 
„hitből", hogy minden ,kegyelem szerint" történjék. így a 
„dia piszteósz" a „té chariti" értelmezése. Nem egymást 
kiegészítő momentumok, mintha Isten részéről a kegyelem, 
az ember részéről a hit lenne szükséges. Az üdvösség dolgá-
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ban csak egyetlen kauzalitás van s ez az isteni kegyelem. 
Ezért a hit pusztán bizodalom, ráhagyatkozás az isteni cse-
lekedetre, amint a vízben fuldokló is mondjon le minden 
„együttmunkálkodás"-ról, engedje át magát mozdulatlanul 
a mentő szeretetnek. „Aki meg se moccan, az jut legmesz-
szebbre" — tar t ja egy kínai mondás s így igaz. Egyszerűen 
engedd, maradj veszteg, ne fontoskodj, nyiss szabad utat, 
hadd vigye végbe üdvösségedet a hatalmas kegyelem! Mert 
az üdvösség kizárólag Isten ajándéka. Hiszen ha legcseké-
lyebb részünk is lenne benne, Isten nem lenne Isten, az üd-
vösség nem lenne üdvösség, hanem jutalom vagy fizetség. 
Isten akkor mintegy el lenne kötelezve, sőt ebben az esetben 
az ember maga lenne az „isten", legalábbis kegyességében. 
Igényt jelenthetne be ellenszolgáltatásra, az üdvösség rendje 
mágiává torzulna, mi meg ott állnánk „dicsekedve" meg-
menthetetlenül Isten előtt. Ezért szigorúan tartsuk magun-
kat ehhez az alapvető szóhoz: „ouk ex hiimón"! 

Ha egyáltalán lehetne szó valamiféle hozzájárulásról 
vagy közreműködésről, akkor ez csak erkölcsi téren válna 
lehetségessé, tehát a jó cselekedetek „erga" révén. Mivel ez 
az ördögi gondolat felütheti fejét bármelyikünkben, olvassuk 
azonnal tovább a szöveget: „ouk ex ergós"! Mindaz, amit 
eddig olvastunk, Isten magasztalása himnikus fenségben. Ha 
viszont a keresztyének — még ha részben is? — de saját 
cselekedeteik alapján lennének megváltottak, akkor az em-
ber „dicsekedhetne" Isten előtt. Ez a mi dicsőségünk viszont 
megfosztaná Istent dicsőségétől. Hiszen ezért oly utálatos és 
hamis a zsidó dicsekedés a törvény cselekedeteivel, mert így 
a zsidó el akarja érni a „kauchéma"-t Isten előtt! Az apostol 
ebből nem enged: „Üdvösség dolgában egyedül Istené a di-
csőség, vö. Róm 4,12; 11,6, ezért is választotta ki lKor 1,26 
szerint azokat, akik sem hatalmasok, sem okosak, s ezért 
hordozza Pál cserépedényben (2Kor 4,7) Istentől ajándékba 
kapott kincsét. 

A 10. vers az előzők logikus folytatása, új, tipikusan 
páli szavakkal. A keresztyének „poiéma theu", azaz Isten 
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alkotása persze nem Genezis l-re utalva, hanem az új terem-
tésre Gal 6,16 és 2Kor 5,17 szerint. A Krisztusban jó csele-
kedetekre teremtettünk új já! Itt az „epi" nem „ennek alap-
ján" értelmű, hanem „erre nézve"! Tehát a megigazultak 
szentségéről van szó. Itt éri el csúcsát Isten üdvözítő, egye-
dülható munkája. Még a jó cselekedeteket is számunkra Isten 
készítette elő! A mi tetteink is Isten tettei! Ezt a paradoxiát 
nem szabad gyengíteni semmiféle racionális érvvel, mond-
ván, miképpen lehetne egy cselekedetet, amely még nem 
egzisztál, Istenben már megtörténtként szemlélni, vö. 
„proetoomadzein". Ha bárkinek kísértést jelentett valaha is 
az ún. szinergizmus, hát itt találkozik ennek a felfogásnak 
abszuíd voltával. Mi ugyan okoskodhatunk, de senki sem 
változtathat azon, hogy Istennel már megtörtént, mielőtt 
nálunk megtörtént volna. Minden „érdem" lehetetlenné vá-
lik. Mi ugyan cselekszünk „pneumati", de Isten marad a 
cselekvő, bár mi magunk cselekszünk. Görögnek bolondság, 
zsidónak botrány, nekünk azonban a megtartatás kősziklája! 
Az természetes, hogy a megigazított embernek is újra és újra 
választania kell a Szentlélek és a hús-test között, de ez nem 
szünergizmus az üdvösség dolgában, hanem aktív passzivitás 
az ajándékba kapott új életünkben. Aki szünergista módon 
gondolkodik Rómától a szektásokig, az egyszerűen nem érti 
a páli fejtegetés nagyszerű tenorját! 

MEDITÁCIÓ 

A bűn elsodor Isten közeléből. Gondoljunk Ézsaiásra 
(6,5) vagy Péterre (Lk 5,8). Ettől a rohamosan növekvő el-
idegenedéstől szabadít meg minket Jézus azzal, hogy meg-
hirdeti számunkra: Mindennek ellenére Isten ajtaja tárva 
van számunkra! Megbocsátó szeretete elfedezi minden vét-
künket, megszabadít a „hiábavaló" életünktől és megajándé-
koz teljesen új s most már „igazi" (örök) élettel. Halljuk és 
értjük szavát, Szentlelke vezet, új akaratot teremt bennünk 
és új elszánást, szembe a régivel, egyre teljesebben megújít 
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szeretetével. Mindezt a kegyelem viszi végbe Jézusért. Nein 
érdemeltük meg, sohasem szolgálhatjuk meg, még rejtetten 
sincsen semmi magyarázat vagy indok. A kegyelem valóban 
kegyelem. Itt van helye a bátor, lutheri betoldásnak: Csak 
Krisztus, csak kegyelem, csak hit á l t a l . . . Ekkor értjük meg, 
hogy valójában nem a törvény írott vagy íratlan rendje ellen 
vétettünk, hanem szívét bántottuk meg! Szeretete ellen vét-
keztünk. Ha egy sofőr elgázol egy kisfiút, halálos gázolásért 
megkapja büntetését s ha ezt letöltötte, jogilag az ügy el 
van intézve. Senki sem támaszthat vele szemben követelést. 
De más a helyzet az édesanyára vonatkozóan. A vétkesnek 
sem pénzbeli, sem szabadságvesztési büntetése nem hozza 
rendbe a dolgot. Csak az, ha az édesanya meg tud bocsá-
tani . . . Mindig a bocsánaton fordul meg minden. S ezt a bo-
csánatot egyedül bizodalmas hitünkkel ragadhatjuk meg. Bi-
zony a cselekedetek semmit sem segítenek. Itt azonban újra 
jelentkezik az apostoli paradoxon. Bár megmenekülésünkért 
semmit sem tehetünk, elhibázott lenne hitünk, ha nem je-
lentkezne azonnal jó cselekedetekben. Valójában ez nem 
olyan érthetetlen, hiszen logikusan következik a szeretetből. 
Bár tudjuk, hogy mindvégig és örökké csak a kegyelem segít 
rajtunk, mégis szüntelen megkíséreljük hálánk megbizonyí-
tását, igyekszünk a kegyelemhez méltóan viselkedni. Istent 
nem tehetjük adósunkká, de szeretete mégis kötelez maxi-
mális erősítésre, hogy a kapott kegyelemhez méltóan járjunk 
(Róm 6.). Mert az ingyen-kegyelem a leghatalmasabb etikai 
hajtóerő! 
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KRISZTUSBAN EGYSÉG 
A MEGHASONLOTT VILÁGBAN 

2,11—22 

„Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok 
voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülme-
téltek szerint, azok viszont azért nevezik magukat így, 
mert testükön emberkéz által körül vannak metélve, 
ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael kö-
zösségétől elkülönítve és mint ígéret szövetségein kí-
vül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül 
voltatok, éltetek a világban, most pedig Krisztus Jé-
zusban ti, akik egykor ,távol' voltatok, ,közel' kerül-
tetek a Krisztus vére által, mert ö a mi békességünk, 
aki a két nemzetséget eggyé tette és az ö Testében 
lebontotta a válaszfalat, az ellenségeskedést, miután a 
törvényt tételes parancsolataival együtt érvénytelenné 
tette, hogy békességet szerezve, a kettőt egy új ember-
ré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt 
egy testben az Istennel, miután a kereszt által meg-
ölte az ellenségeskedést önmagában és eljött és bé-
kességet hirdetett nektek, a távoliaknak és békességet 
a közelieknek'. Mert általa van szabad utunk mind-
kettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem 
vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártársai 
a szenteknek és házanépe Istennek, mert ráépültetek 
az apostolok és próféták alapjára, a sarokkő pedig 
maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybe-
illeszkedik és szent templommá növekszik az Ürban 
és őbenne ti is együtt épültök az Isten hajlékává a 
Lélek által." 
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Ez a szakasz még a páli iratokban is egyedülálló té-
mát fejteget: Pogányok is — Krisztus által! — Izrael közös-
ségébe, az üdvegyházba jutottak. „Dió", mivel a szabadulás 
kegyelemből van, lehetséges a pogányok számára az „Ekklé-
szia"-ba való egyesülésük. „Mnémoneite" jól gondoljátok 
meg, alaposan vegyétek szemügyre stb. értelemben. A „pote" 
„en szarki" a korábbi állapotuk rajza, amelyben a körül-
metéltek lenézték a körülmetéletleneket. A zsidók jogosan 
igényelték azt, hogy ők az Isten népe ebben a világban. De 
rögtön felhangzik az apostoli intés: A körülmetélkedés kéz-
zel végzett aktus, testi jegy, még nem jelenti egyszerűen a 
pneumatikus, ú j világ jegyét, csak utal rá. Mert az igazi , t é -
rítőmé kardias en pneumati", olv. Róm 2,29, ill. az „acheiro 
poiétosz", Kol 2,11. Itt azonban nem annyira kétféle körül 
metélkedés hangsúlyos, hanem a pogányok múltja és jelene 
Emlékezzenek arra, hogy ők „apéllotriómenoi tész politeiasí. 
Iszrael" voltak. A „politeia" nem a szakuláris analógiából 
magyarázandó, hanem üdvtörténetileg értendő. Az „igazi" 
Izraeltől s így magától Istentől voltak elválasztva. Bengel: 
„tota res publica Israelis spectabat Christum", s ebben az 
értelemben most már reájuk is érvényes, hogy a pogányok 
is az igaz Izrael tagjai. Korábban — Izraelen kívülállva — 
„chórisz Chrisztu" — voltak. A zsidóknak volt Krisztusuk, 
a pogányoknak nem ezért Krisztus nélkül a pogányoknak 
nincs részük az izraeli-üdvegyházban, hiszen kívül álltak az 
ószövetségben található szövetségeken, mivel nem volt re-
ménységük, nem volt értelmes jövendőjük sem, nem várták 
az üdvösséget, csak a jelenben éltek eszkatológia, azaz re-
ménység nélkül. Az „atheoi" semmiképpen sem jelent ateis-
tát, hiszen éppen elég „istenük" volt. De nem volt kapcsola-
tuk az egyetlen, élő, igazi Istennel, Izrael szövetségi Urával. 
Az apostol szavaiban nincsen él, nyoma sincsen gúnyolódás-
nak vagy elmarasztalásnak. Inkább a pogányok nyomorú-
ságát érzékelteti az apostol. Hiszen ki voltak szolgáltatva a 
gonosz hatalmaknak s bár ez a világ sok mindent nyújtott 
nekik, de szabadulást és üdvösséget semmiképpen sem! 13. 
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vers: „nüni" korábbi helyzetüktől eltérően most már nincse-
nek távol, hanem közel jutottak a Krisztusban, már nincse-
nek Krisztus nélkül stb. „Közel" nem a zsidósághoz, nem is 
egyszerűen Istenhez, hanem az ,,Ekklészia"-hoz! Erre célzott 
az egész, eddigi üdvtörténelem, olv. Ézs 47,19, bár ezt a pró-
fétai helyet a rabbik az exiliumban élő és bűnbánó zsidókra 
értették, később a prozelitákra vonatkoztatták. Mindez he-
lyes értelemben a pogányok számára lehetségessé vált „en 
tó haimati tou Chrisztu", azaz a pogányok Krisztus engesz-
telő halála ú t ján váltak „közeli"-vé. A „dia" helyett „en" 
élesen fejezi ki, hogy Krisztus áldozata az egyetlen és ma-
radandó alap, amelyen ez a váratlan fordulat nyugszik. Im-
már örökre szabad az út a pogányok előtt! Efezusi levelünk-
ben az a felséges, hogy mindez nemcsak Isten és ember közti 
megbékélést jelent, hanem megbékélést Izrael és a pogány 
népek között! 14. vers: Krisztus a mi békességünk! Róla 
hirdettetik a távoliaknak a csodálatos üdvösségfordulat. Nél-
küle szó sem lehetne a békességről. A kifejezés párhuzamos 
helye lKor 1,30 az „eirénopoión" átfogó értelemben a „me-
diator pacis". Csak Krisztusban van „sálóm"! Mindkettőről 
egyszerre van szó: Békesség Isten és az emberiség között, ill. 
a zsidók és pogányok között. Azért Krisztus a mi békessé-
günk, mert a kettőt nemcsak összefogta, egybekapcsolta, ha-
nem eggyé tette „hen"! A korábban üdvtörténetileg indokolt 
kettősség után íme tökéletes egység a Krisztusban. Mind-
kettő (zsidó és pogány) ebben az egységben más, mint ko-
rábban volt. Mert nem szövetkeztek egymással, megtartva 
önmagukat, hanem Krisztusban eggyé váltak. Ezt magya-
rázza a 15. vers az egy ú j ember témával. Előbb azonban 
arról szól, mindez hogyan történt? Krisztus ledöntötte a vá-
laszfalat. Vajon értették-e ezt a levél címzettjei? Sokan a 
törvény válaszfalára gondoltak ugyanis, amely falat a rabbik 
építettek a törvény köré, hogy meggátolják a törvényszegést. 
Ezt még kevésbé érthették az olvasók. Vannak, akik a „frag-
mos" alatt mitikus-gnosztikus értelemben arra a válasz-
falra gondoltak, amely elválasztja egymástól a mennyei és 
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földi világot. Tehát a plérómát a földtől. Vagy a jeruzsálemi 
templomfalra utal Pál, amely elválasztotta Izrael népét a 
prozelitáktól? Valószínűen elsősorban mégis a törvényről 
lehet szó. Ez választotta el egymástól Izraelt és a többi né-
pet, a pogányokat. „Katergészász" annyi, mint hatályon kí-
vül helyezni, érvényteleníteni. Az „echtra" is a zsidók és 
pogányok közti ellenséges viszonyra vonatkozik. Krisztus 
mindezt elsöpörte az útból, amikor a törvényt engesztelő 
halálával és feltámadásával hatályon kívül helyezte. „Dog-
mata" semmiképpen sem a „nova lex" értelmében, hiszen a 
törvény, mint „út" vált érvénytelenné. Krisztus most mind-
két csoport számára szabad utat nyitott az üdvösségre s ezért 
került hatályon kívülre a törvény, mert Krisztus az embe-
riség két csoportját önmagában eggyé tette, hogy új ember-
ré váljanak. Ténylegesen új teremtésről (ktiszisz) van szó, új, 
mintegy harmadik emberről s ez az új ember a zsidókból 
és pogányokból eggyé vált egyházat, „Ekklészia"-t jelenti. 
A „harmadik nemzetség" vö. lkor 10,12! Így a Krisztus által 
eggyé lett emberiség már nincsen a bűn-halál hatalma alatt, 
hanem az új „aión"-hoz tartozik (2Kor 5,17—Gal 6,15). De 
miért nevezi Pál az ú j emberiséget új embernek? A kér-
désre nem válasz 4,13 sem, ahol az „új ember" az „Ekklé-
szia" és az „anér teleios" Krisztus és az „Ekklészia" egysége. 
Ismét a gnózisra kell gondolnunk? A kifejezés feltűnően 
névelő nélkül fordul elő és így bajosan vonatkoztatható egy 
meghatározott személyre. Inkább képről van szó. Az „Ekk-
lészia" növekedésének célja, hogy eljusson a férfiúságra, a 
férfikor teljességére. — A 16. versben Krisztus üdvösséget 
nyújtó művének második célja áll elénk: „apokatallassein", 
csak itt és a Kol levélben, különben „apo" nélkül szerepel. 
Az alany mindig Isten, sohasem az ember. A megbékélés Is-
tentől indul és a megbékélésben Isten és az ember nem 
partnerek, nem egyenrangúak, hiszen az ember nem olyan, 
mint aki veszélyben van, hanem mint aki már teljesen el-
veszett, szó sincsen, aktivitásunkról. 2Kor 5,20 nem azt 
mondja, hogy mivel Isten már megbékélt, az ember is tanú-
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sítso» megbékélést. A „logosz tész katallagész" nem a meg-
békítő ige értelmében van, hanem a már megtörtént meg-
békélésről szóló híradás értelmében, amely egyúttal hitre 
hív. Itt is az a viszony Isten és ember között, mint a meg-
igazulással. Az ember nem konstruálja, hanem csak elfogadja 
vagy visszautasítja. Róm 5,10 szerint a megbékélés Istennek 
az ellenségei iránti szeretetének mindent felülmúló mértéke. 
Ezért (!) van szükség ennek meghirdetésére. Nemcsak a vét-
kek eltörléséről van szó, hanem döntő változásról. Isten és 
ember közötti viszony még élesebb, mint a megigazulásban. 
Mert a megbékélés örökre szóló találkozás és együttlét Isten 
és ember között! Igen „meleg" k é p . . . Megbékélésről azok 
között lehet szó, akik valamikor egymáshoz közel álltak. A 
,,en heni szómati" azt jelenti, hogy Krisztus a fragmosz át-
törésével az emberiség két csoportját egy testté teremtette 
és egyúttal Istennel megbékélt egységgé . . . Ez a „dia tou 
sztaurou" született meg a kereszt botrányában, hiszen a leg-
reménytelenebb és legátkozottabb halálról van szó, a helyet-
tes elégtételt szerző golgotai halálról. Éppen ez ismét a pa-
radoxia: Ezzel a páratlan halállal halt meg a halál, lett vége 
az ellenségeskedésnek. A 17. vers szerint a megbékélés, bé-
kesség „kérügma". Hogyan értendő az „elthón"? Zűrzavaros 
feltevések vannak. De az elfogulatlan olvasó számára világos, 
hogy Krisztusnak erre a világra való jöveteléről van szó, 
hiszen az ő megjelenése eleitől kezdve „béke-ajánlat"! A 18. 
vers szerint a két csoport egyképpen szabad menetelhez jutott 
az Atyához. A szó „proszágógé" intranzitív értelemben tehát 
nem bevezetés, hanem belépés. Mégpedig „en heni pneu-
mati" paralel a 16. versben olvasható „en heni szómati"-val. 
Így „in uno spiritu, id est uniti unione spiritus sancti". Mert 
Krisztus által Isten atyánkká lett, Ö a „patér", nekünk pedig 
ajándékozta a fiúságot. Ezzel még a zsidók sem rendelkeztek 
korábban. 19. vers „ara oun" összefoglalja az eddigieket: A 
pogányok polgártársak lettek, beépültek Isten népébe és tel-
jesjogú társak, Isten közelében vannak és mivel Isten háza-
népéhez tartoznak, máris kövekké váltak az építésben. — 
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20. vers: Az „Ekklészia" épülethez hasonló. A kép nem ritka, 
olv. lKor 3,10 — lP t 2,4. Isten templomává épülni az Űrban 
tulajdonképpen ószövetségi hátterű kifejezés. Krisztus az 
„akrogóniaiosz", egyesek szerint nem az alapkőről van szó, 
hanem a zárókőről. 2Kir 25,17-ben a templomi oszlopok ko-
ronája ez. Mindkét értelem lehetséges. Az irányadó a kon-
textus, amely szerint az apostolok és próféták munkája a 
Krisztus-szegletkőre épül. Az alap megvan, az építés folyik, 
amíg el nem készül, azaz amíg a zárókő nem helyezhető el. 
Olv. Ézs 28,16. Vitatják a „próféták" értelmét, ószövetségi 
vagy újszövetségi prófétákról van-e szó. Az utóbbi a való-
színű 3,5 és 4,11 egybevetésével. Az apostolok említése a 
szövegben bizonyíték a korai keltezés mellett, mert később 
pl. az Ignáczius-levelekben csak a 12 és Pál soroltattak az 
apostolok közé. A 21. vers nem a lokális gyülekezetek építé-
séről szól. „Pasza oikodomé" nem lenne kérdéses, ha „pasza 
hé oikodomé" állna a szövegben, de a fontos kéziratokban 
nem így szerepel. A „pasz" névelő nélküli főnév előtt nem 
azt jelenti, hogy „egész", hanem ,,mindenegyes"(!), amiből 
rengeteg magyarázati lehetőség adódik. Lehet, hogy a szö-
veg inkorrekt, ami nem ritka, mert az összefüggésben az ér-
telme mégiscsak az lehet: „egész"! 

MEDITÁCIÓ 

Krisztus befogadása előtt a pogányok szituációja erő-
sen különbözött a zsidókétól. A testileg körülmetéltek őket 
„körülmetéletlen" jelzővel- illették s mélységesen megvetet-
ték. A zsidók szerint a pogányok arra valók, hogy a pokol-
nak legyen égetnivalója. Tilos volt pogány asszonynak se-
gíteni gyermekszülésnél, hiszen akkor egy pogány(!) jött a 
világra. A korlátok áthághatatlanok voltak. Ha egy zsidó i f jú 
pogány leányt vett hitvesül, családja halotti szertartást ren-
dezett, mert szemükben ezentúl halottá vált a renegát. Aki 
belépett egy pogány házba, tisztátalanná vált. Krisztus előtt 
reménytelen volt az emberiség egysége. A különbség még 
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nagyobb volt a két csoport között azért, mert a zsidók leg-
nagyobb nyomorúságukban is várták a megígért Messiást, 
de ez a reménység ismeretlen volt a pogányok számára. A 
zsidók mindig láttak maguk előtt egy kitűzött célt, amely 
felé siet a történelem. A pogányok ciklikusan gondolkodtak, 
állandó ismétlődésben peregtek szerintük az évszázadok. 
„Nincsen semmi új a nap alatt." A zsidók számára a törté-
nelem vándorút Istenhez! Krisztussal most a pogányok is 
részessé váltak a történelem megértésében. A fentiekhez 
kapcsolódik még az is, hogy a zsidóság „szent nép" volt, 
azaz elkülönített, nekik csak Isten volt a királyuk. Nem is-
mertek sem arisztokráciát, sem demokráciát, csak teokrá-
ciát. Vö. Bír 8,23, ahol Gedeon tiltakozik királlyá választása 
ellen azzal, hogy fölöttük az Űr uralkodik, olv. 145,1 zsoltárt. 
Aki viszont, mint zsidó, az Istennel való közösségbe tarto-
zott, az isteni polgárjogokat élvezett. Óriási volt a különbség 
így. A pogányok számára ismeretlen volt az ígéret szövet-
sége, ugyanis Izrael a „szövetség népe" volt, 2Móz 6,7 szerint 
vallották, hogy Isten az ő Istenük és ők az Isten népe. Ez 
elsősorban nem kiváltság volt eredetileg, hanem elkötelezés 
Isten rendjének megtartására. 2Móz 24,1—8 drámai módon 
ábrázolja ezt a páratlan kapcsolatot. Ahhoz, hogy Isten meg-
valósítsa világtervét, szükségképpen egy népet kellett ma-
gához fogadnia. Ez egyszerre volt kiválasztás és küldetés. 
Vitathatatlan, hogy a zsidók rendkívüli módon vallották ma-
gukat Isten népének, szerszámnak Isten kezében! — Hogyan 
jött létre mégis az egység a két csoport között a Krisztusban? 
Pál ennek érzékeltetésére két képet használ. Először Ézs 
57,19-re emlékeztetően arról szól, hogy a távoliak közeliekké 
lettek. Ismert szóhasználat volt ez a rabbik és a prozeliták 
között: „közelivé válni". Pl. Eliézer rabbihoz ment egy po-
gány asszony azzal a kéréssel: „Segíts közelebb jutnom, rab-
bi!" — de ő megtagadta. Becsapta az ajtót előtte. Most azon-
ban az ajtó kitárult, akik távol voltak Istentől, közel jutottak 
Istenhez. A másik kép a „válaszfal". A templom területéről 
vett ismert kép. Először ugyanis a pogányok udvarába lehe-
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tett belépni, majd az asszonyok udvarába, majd az izraeli-
táknak, a papoknak udvarába és végül a szentélybe. A pogá-
nyok csak az első udvarba léphettek. Az asszonyok udvarától 
egy fal választotta el őket. Gyönyörűen kimunkált márvány-
fal volt rajta táblácskákkal, amelyen olvasható volt, hogy 
azok a pogányok, akik továbbhatolnak, halálbüntetést szen-
vednek. A zsidó történetíró Jozéfus így írt: „Mielőtt a 
templom második előterébe jutnánk, mellmagasságig érő kő-
fallal találkozunk, remekül volt megépítve, szabályos távol-
ságokban olvashatóak voltak a kultuszi rendeletek görögül 
és latinul, nehogy az idegenek közül bárki is bejusson a 
szentélybe" (Zsidó háború 5,5). 1871-ben találtak egy táb-
lácskát: „Senki idegen néphez tartozó nem tartózkodhat a 
falakon belül, amelyek körülveszik a-szentélyt. Aki vét ez 
ellen, halállal lakol." Pál jól ismerte ezt, hiszen végül is en-
nek köszönhette jeruzsálemi fogságát, mert azzal vádolták, 
hogy egy efezusi keresztyént, valami Trofimust magával vitt 
a templomba, megszegve az előírást (ApCsel 21,28—29). A 
pogányok tehát ezzel a fallal el voltak választva Isten kö-
zelségétől. 

Persze nemcsak a zsidók vették magukat körül válasz-
fallal, az egész ókor tele volt ilyenekkel. A görögök más nép 
tagjait egyszerűén „barbár" jelzővel illették. Aristoteles, 
amikor az emberek bestialitásáról ír, megjegyzi: „Leggyak-
rabban mindez a barbároknál fordul elő." Mindenki barbár 
volt, aki nem volt görög. Van adatunk arról, hogy a barbá-
rokról, mint valami állatfajhoz tartozó lényekről esik szó a 
görögöknél. Livius írta: „A görögök állandó háborúkat vív-
nak a barbárok ellen." A sort folytatni lehetne napjainkig. 
Az emberektől emelt válaszfalak (apartheid!) olyan égető 
problémákat vetnek fel napjainkban is, amelyek megoldása 
halaszthatatlan az emberiség számára, hiszen a technika ro-
hamos fejlődése során mindnyájan egymás szomszédaivá vál-
tunk. A népek közti válaszfalak félelmetes világában az 
evangélium erejével kell ledönteni ezeket, hogy Krisztus 
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egységet teremtő szeretete összekapcsoljon végre zsidót és 
pogányt, férfit és nőt, szolgát és szabadot. . .! 

Hogyan döntötte le Krisztus a válaszfalakat? Először 
azzal, hogy Ö lett a mi békességünk. Két peres fél között 
csak jogi érvekkel vitázó nem tud békét szerezni. De ha va-
laki mindkét felet szereti (agapé!), akkor van egyedül lehe-
tőség a kiengesztelődésre. Krisztus szeretete, amely mind-
nyájunkat magához ölel, teremti meg közöttünk a válaszfal 
ledőltével a békességet. Másodszor azzal, hogy eltörölte a 
törvény parancsait és tilalmait (az év napjai után 365 pa-
rancs s az akkori anatómiai ismeretek szerint az emberi test 
248 tagjára néző tilalmak együtt 613 szigorú előírást!). Ez 
felmérhetetlenül nagy tett volt, olv. a hegyi beszédet. Ugyan-
is a zsidók szerint csak az az „igaz" ember, aki megtartja a 
törvényt. De ez annyira szétágazódott, bonyolulttá vált, hogy 
Jézus látva a hordozhatatlan terheket, magához hívta az el-
fáradt és a törvény terhe alatt vergődőket igazi nyugalomra, 
olv. Mt 11,28—30. Mivel a törvény megtartását nem lehetett 
elvárni a köznéptől, azok, akik megtartották(?), elkülönültek, 
azok voltak a „farizeusok", az egész országban alig voltak 
hatezren (saját számításaik szerint). Minden megváltozott 
Krisztus érkezésével. Helyére került Róm 13,10 szerint a 
szeretet (agapé): Csak az a hit számíthat univerzális elterje-
désre, amely kivételt nem ismerő szeretetre épül. 

A világháborúban német katonák halott bajtársukat 
akarták elhantolni egy francia temetőben. Jött a plébános 
és tudakolta a halottnak vallási hovatartozandóságát. A ka-
tonáknak fogalma sem volt erről. Erre a plébános megtiltotta 
az egyházi temető igénybevételét. így a katonák a temető 
mellett ásták el halottjukat. Másnap reggel felkeresték a 
sírt, hogy pótlólag valami jelt helyezzenek el, de sehol sem 
találták, pedig pontosan megjegyezték a helyet. Hamarosan 
jött a francia pap és közölte: Egész éjjel nem tudott aludni, 
hogy az egyházi törvényhez tartva magát, megtagadta a 
sírhelyet. Végül is hajnalban felkelt, lebontotta a kerítést 
és szélesebb ívben újra felhúzta, így a sír már belülre ke-
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rü l t . . ., egyedül a szeretet képes lebontani a falakat, áttörni 
a törvényvallások exkluzivitását és ajtót tárni újszövetségi 
hittel és szeretettel! 

Érdemes azon is elgondolkozni, hogy mit is jelent az 
„új ember", akivé Krisztus tette a zsidót és pogányt. A gö-
rögben két szó van: „neosz" és „kainosz". Az előbbi időileg 
jelent újat, most frissen készült tárgyra alkalmazták, bár 
hasonló régi darabból számtalan van forgalomban a város-
ban. Az utóbbi minőségi szempontból jelent újat, tehát 
olyant, ami eddig még egyáltalában nem volt, amiről sejtel-
me sem volt a világnak. Ez a szó szerepel most: új emberré 
formálódnak zsidók és görögök Krisztusban! Tehát nem a 
zsidó lesz pogánnyá, sem a pogány nem lesz zsidóvá, mégis 
a kettőből egy egészen újfaj ta ember születik. Chrysostomus 
szerint ez olyan, mintha valaki szobrot készít ezüstből és 
ólomból és az öntés után az egész átváltozik arannyá! A 
Krisztusban való egység nem törli el a népi, faj i stb. jegye-
ket, de valamennyien keresztyénné válnak. Sajnos, az euró-
pai missziói társulatok és egyesületek gyakran az embereket 
és népeket nem Krisztussal ismertették meg, hanem európai 
szokásokkal, kultúrával, etikával keverték az evangéliumot 
és erőltették az európai liturgiákat távoli földrészek lakóira. 
Ez nyilván értetlenség volt az efezusi levelünk főtémájával 
szemben. Az afrikai ember maradjon afrikai s úgy legyen 
keresztyén. Nem külső dolgok erőszakolt azonosságán fordul 
meg a dolog. — Arra is figyelni kell, hogy az „apokatalas-
sein", azaz Krisztus kiengesztelő munkája Isten és ember 
között, eredetileg két, egymástól elidegenedett, de régen ösz-
szetartozott (!) barátnak egymással való újbóli összekapcso-
lását jelentette. — Így nyerte el mind a zsidó, mind a po-
gány azt a jogot, hogy Istenhez járulhatnak. „Proszagógé" 
áldozati szertartásnál használt kifejezés, majd egy szónoknak 
vagy követnek a népgyűlés elé bocsátásának lett szakkifeje-
zése, ugyanígy valakinek kihallgatásra a király elé való bo-
csátását is jelentette. A perzsa udvarban külön állás is volt 
erre: „proszagogeusz". Felmérhetetlenül nagy ajándék, hogy 
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Krisztus szabad menetelt tett lehetővé mind a zsidó, mind a 
pogány, tehát az egész emberiség számára. Így forrnak egy-
ségbe, hiszen közös barátjuk lett az Isten és így együtt já-
rulhatnak bármikor színe elé! 

A görög szövegben az idegenek megjelölésére használt 
szó volt „xenos". Minden görög városban éltek ilyenek, akik-
nek soruk nem volt könnyű, amint mondogatták is: „Jobb, 
ha az ember otthon él, bármilyen is a sorsa, mint idegen or-
szágban élni . . .", hiszen bizalmatlanság vette körül és min-
dennap tapasztalták az elzárkózást az őslakók felől. A „ven-
dég" szóra a „paroikosz" fordul elő. Letelepedett idegent je-
löl, akinek már van állandó lakása, de még nincsen polgár-
joga és a puszta ott-tartózkodásért külön adót kell fizetnie. 
Élhetett, dolgozhatott, de megmaradt kívülállónak, idegen-
nek, mint akinek más országban van igazi otthona. Tehát 
mind a „xenosz", mind a „paroikosz" megtűrt személyeket 
jelentett, csak a periférián élhettek. Most Pál meghirdeti a 
nagyszerű hírt: Krisztusért és Krisztusban már nem meg-
tűrt személyek, nem idegenek, jövevények, kívülállók, ha-
nem Isten házanépének teljes jogú tagjai, otthon vannak Is-
tennél! 

Végül az épület képe. Az apostol a lokális gyülekeze-
tekben egy hatalmas, gyönyörű épületnek egy-egy részét 
látja, amelynek építőkövei az egyes keresztyének. Az alapkő 
Krisztus. De Ö a zárókő is. Ezért folyik innen oda és onnan 
ide az új életet teremtő erő és kegyelem, hogy növekedjék 
az egész épület Isten világterve szerint a teljességre. Ennek 
megvalósulását nem világátfogó egyházi szervezet, nem azo-
nos rítus és liturgia stb. adja meg, hanem a Krisztusban való 
egység. Nem az a dolga az egyes helyi gyülekezeteknek, hogy 
saját álláspontjaikat propagálják, hanem az, hogy szállást 
nyújtsanak Krisztus Lelkének s így ebben az otthonbán, Is-
ten házában mindenki, aki Krisztust szereti, egységben él-
hessen a Lélek által és növekedve fejlődjön érett férfiúságra, 
betöltve karizmatikus küldetését a szeretet szolgálatában! 
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APOSTOLI SZOLGÁLAT A POGÁNYOK KÖZÖTT 
3,1—13 

„Ezért vagyok én, iPál, a Krisztus Jézus foglya érte-
tek a pogányokért, mert bizonyára hallottatok az Isten 
üdvözítő rendjéről, amelyben részesített engem a ti 
javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg ve-
lem a titkot, ahogy \előbb röviden megírtam. Ha elol-
vastátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a 
Krisztus titkát, 'amely más nemzedékek idején nem 
vált ismertté az emberek fiai előtt úgy, ahogy most 
kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a Lélek 
által, hogy tudniillik a pogányok örököstársaink, ve-
lünk egy test és hogy velünk együtt részesek az ígé-
retben is Krisztus Jézusért az Evangélium által. En-
nek lettem szolgájává az Isten kegyelmének aján-
dékából, amelyben hatalmának ereje által részesített 
engem. Nekem, minden szent között a legkisebbnek 
adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem 
a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, hogy világossá 
tegyem mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásá-
nak a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Isten-
ben, mindenek teremtőjében és hogy ismertté legyen 
most az egyház által a mennyei fejedelemségek és 
hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez 
felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított 
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, Őbenne van bátor-
ságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való 
hit által. Kérlek tehát, ne csüggedjetek azért, hogy 
nyomorúságot hordozok értetek, hiszen számotokra 
dicsőség ez." 
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1,16/b. Az apostol hálaadásból áttért könyörgésre, de 
ismét megtörik a gondolat és csak 3,14-ben folytatja majd. 
Miért nevezi meg ismét magát az apostol? Vö. Gal 5,2; 2Kor 
10,1; Kol 1,23; IThesz 2,18; Filém 9. és 19. Mindig akkor, 
amikor nehéz helyzetben hangsúlyozni kívánja apostoli tiszt-
sége tekintélyét. Itt az efezusi levélben idegenekhez szól, 
akik számára nem egyszerűen adott az ő apostoli tekintélye. 
„Deszmiosz tou Chrisztu Jeszu" nem egyszerűen rab, hanem 
megkülönböztetett módon rab. 4,1 szerint „fogoly az Űrban", 
azaz fogságával még valósabban és hitelesebben tartozik 
Urához, a Krisztushoz. (Bengel: „legátus isque vinctus".) 
Nem a császár foglya, nem hadifogoly, nem erőszak áldozata, 
hanem a „Krisztusnak foglya". Az Űrban történt vele ez a 
fogság is. Kitüntető jel, hogy Krisztus szolgálatával függ 
össze fogsága. Így szenvedése a pogányok javát szolgálja. 
Nem hiábavaló. Martiriuma ugyan nem érdemszerző, de 
mégis titokzatos erőforrás. Szót kell ejtenie erről, hiszen a 
pogány észjárás szerint az „istenek" kivételesen bánnak ked-
venceikkel és megóvják őket az értelmetlen szenvedésektől. 
Az istenség csődje az, ha ez nem valósul meg. Tehát még 
nem értik könnyen a szenvedés misztériumát, bár a kereszt 
evangéliumából nyerték az új életüket. A zsidóknak sem 
volt könnyű a szenvedés problémájának feldolgozása, min-
dig ott settenkedett gondolataik mélyén, hogy a szenvedés 
valami rejtett vagy nyilvánvaló bűnnek a büntetése. Bizony 
a keresztyén embernek külön lekció éppen a kereszt evangé-
liumának kőszikláján megérteni a szenvedés titkát. 

Pál vallomása küldetéséről. 3,2—13. A gondolatmenet 
törését az indokolja, hogy ismeretlenekhez intézi sorait az 
apostol. Ahogy szóbakerült a pogány világ, máris kényszerül 
szolgálatának, a pogányok közti missziónak kifejtésére. „Ei 
ge" . . . „akuszate", tehát Pál számol azzal, hogy olvasói tud-
nak valamit az ő szolgálatáról, de nem tőle, 1,15 és 3,4. 
„Oikonomia" Isten üdvrendje, amelyet az emberiség meg-
mentéséért örökkévaló szeretetében elkészített és most a 
történelemben tervszerűen, egymást váltó fázisokban végre-
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hajt. A kifejezés, mint isteni üdvrend, ismételten előfordul, 
vö. 1,10; 3,2; 3,9; Kol 1,25; lKor 9,17; lTim 1,4. Eredetileg 
a családi ház, birtok ügyeinek intézését jelölte (rei domes-
ticae sive familiaris administratio). Tágabb értelmet nyert 
később, mint az államügyek igazgatása (Arist. Polit. 3,14). 
A stoikus filozófiában már a „világ berendezése" értelmében 
használták. Pál ezt a kifejezést alakította át, mint az „isteni 
üdvrend" speciális szavát. Az ószövetségi iratokban hiányzik. 
A Septuaginta sem nyújt támpontot. Jézus szavaiban sincs 
analógia (Lk 16,1—4 más értelmű!). Pál úgy szól erről, mint 
korábban titokról (misztérium), amelyet azonban Isten ki-
nyilatkoztatás során feltárt előtte. (Később Bengel és köre 
értette meg ezt legmélyebben.) Tehát Pál nem egyszerűen 
apostol a pogányok között, hanem Isten különös kegyelmé-
nek megajándékozottjaként végzi szolgálatát, mint az isteni 
váltságterv megbízottja, — 3—6 versekben a téma: Az üd-
vösség a pogányoké is! —, majd 7—12 elénk tárja, hogy Pál 
kapta küldetésként ennek hirdetését, „Kata apokalüpszin", 
azaz egy isteni rendelkezésnek direkt feltárása, ami koráb-
ban el volt rejtve, „kathósz proegrapsza" a 2,11 etc. vonat-
kozik. „En oligó" néhány szóban, röviden. „Anaginószkein" 
az apostoli levél felolvasása a gyülekezetben nyilvánosan, 
vö. Kol 4,16; Thessz 5,17. Ismételt felolvasás során lesz az 
olvasók előtt is nyilvánvaló ennek a titoknak felmérhetetlen 
jelentősége. „Hoi hüoi tón anthrópón" másutt nem fordul 
elő a páli levelekben, az emberek naturális helyzetükben 
való megjelölése, de mint ilyenek közé tartoznak az ószövet-
ség nagyjai, a próféták is, akik semmit sem tudtak erről a 
misztériumról. A kései zsidóság sem sejtette. Nem lehet elég-
gé hangsúlyozni tehát a Pálnak adott kinyilatkoztatás súlyát. 

„Szünkléronóma" nem fokozás, hanem összegezés, az-
az bekebeleztette Izraelbe, olv. Róm 8,17. A „szüsszóma" a 
„szórna" teljesjogú tagja. Mégis összefüggés miatt elsősorban 
az Izraelhez való tartozásra kell gondolnunk, erre mutat 
„szümmetocha", azaz az isteni ígéretekben való részesedés. 
Mindhárom azonban csak „en Chrisztó" történik, ennek a 
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titoknak hírüladása az evangélium hirdetésében válik 
valósággá! 

A 7. vers szerint „diakonosz" lett ennek az evangé-
liumnak képviseletében nem emberi merészség alapján, ha-
nem az Istentől kapott különleges „charisz" szerint s ezért 
az isteni erő munkálkodik, mint „energia", ill. „dünamisz". 
Küldetése nagysága és személyes vétkessége közti diszkre-
pancia arra készteti az apostolt, hogy végtelen alázattal nyi-
latkozzék küldetéséről. Az „elachiszftoterosz" az „elachisz-
tosz" tehát amúgyis „legkisebb" szónak kétszeres fokozásá-
val fejezi ki ezt. Az apostolok között „elachisztosz" (lKor 
15,5), a „szentek" között a legeslegkisebbnek vallja magát 
(Gal 1,13; Fii 3,6 és lTim 1,15). „Anexichniasztosz" szó töve 
„ichnosz" nyom, latinban vestigium. Isten titka tehát nem 
talány, hanem misztérium. Csak a hamis ígéretek kikutatha-
tóak. Isten misztériuma nemcsak irracionális, hanem túlesik 
az emberi értelem felfoghatóságának, kapacitásának mérté-
kén. Mert amit értelmünkkel felfogunk Istenből, az bálvány, 
illetve surrogatum, Isten misztériuma egyszerre kikutathatat-
lan és mégis megismerhető, de csak kinyilatkoztatás révén 
hit által. — A „Fótiszai pantasz" az apostol második felada-
ta. „Fótiszai" intransitiv igeforma, ószövetségi háttér Zsolt 
119, 130, de talán van gnosztikus beszűrődés is, hiszen a 
gnózis éppen ezt ígéri. A „pantesz" minden pogányt jelöl. 
Tehát az apostol küldetése az, hogy Isten üdvökonómiájának 
misztériumát minden pogány számára hirdesse úgy, hogy a 
„pneuma" út ján azt a megvilágosodást nyújtsa, amellyel fel-
ismerhető és megragadható Isten üdvözítő világterve. Ben-
gelék itt fedezték fel az ún. üdvtörténetet, amely szerint az 
isteni „kinyilatkoztatás", eltérően a görög gondolkodástól, 
nem egyes igazságoknak feltárulásában áll, hanem egy örök-
kévalóságban készült isteni világtervnek a történelemben 
megvalósulása megszabott rendben. Ennek legmélyebb terv-
részlete Pál előtt tárult fel a pogányoknak az egyházba való 
felvételében. Hallatlan és megrendítő esemény ez, bepillan-
tani a legtitkosabb isteni gondolatokba . .., mindez vitatha-
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tatlanná teszi, hogy Isten a történelem folyamán nem imp-
rovizál (vö. Izrael eleste utáni pogány akciónak szokványos, 
de hamis megítélését!), hanem az egész teremtett világnak 
erre az eseményre van belső feszülése, olv. „tó ta panta kti-
szanti", azaz úgy rendezte be a mindenséget, hogy ö t nem 
„lepheti meg" semmiféle váratlan fordulat vagy lehetséges 
akadály teremtményei felől! Mindez nem úgy volt elrejtve 
Istenben, hogy örökre misztérium maradjon, hanem amikor 
eljön az alkalmas idő, a megszabott terminus (!) feltáruljon 
és így szolgálja Isten maximális dicsőségét. A „hina" a két 
infinitivusztól függ, ti. „euangeliszaszthai" és „fótiszai". Az 
apostol evangéliumhirdetése nyomán támad zsidókból és po-
gányokból az „Ekklészia". Isten útjainak és világkormány-
zásának gazdag szőttesét fejezi ki „apolüpoikilosz szófia tou 
theu". Valószínűen a jóságos szellemi hatalmakat jelöli az 
„archai" és „ekszusziai", vö. lP t 1,12 és lTim 3,16. Még a 
legrangosabb angyalok sem tudtak erről az „oikonomia"-ról, 
ők is csupán az apostoli igehirdetésből szereztek erről tudo-
mást. — Kérdés, hogy „kata protheszin" a „polüpoikilosz"-ra 
vonatkozik-e? Szokták a „gnótiszthé"-hez kapcsolni, de való-
színűen az egész üdvrendre utal. „Tón ajónőn" a különböző 
világkorszakokon át fennálló isteni rendelkezés értelmében. 
Ismét a hangsúly: „en Chrisztó"! „Epoiészen" végbevitte 
szándékát, megvalósította tervét. Mert Krisztus az „Ekklé-
szia" Ura, ezért van „parrészia". Annyi mint szabad beszéd, 
ami a szíven van, elmondhatja a szám, nyíltság, nincsen tit-
kolnivaló. Anthropológiai értelemben ártatlanságot is jelent. 
Ádám magatartása ez, akinek nem volt szüksége eredetileg 
ruhára. Az „ártatlanság", amely nem fél az ítélet napjától, 
a félelem nélküli szeretet velejárója, summásan az üdvbizo-
nyosság, amelyet elvesztettünk, de Krisztusban újra a mienk. 
Tehát a mélyebb értelemről van szó, mert szekulárisan 
audienciára való bocsáttatást jelölt, ill. törvényszék elé állí-
tást (Lk 9,41; ApCsel 16,20; ApCsel 27,27; lP t 3,18). Kizá-
rólag Isten elé szabad járulás értelmében Ef 2,18; Róm 5,2 — 
„Aitumai" az olvasókra vonatkozik, nehogy mostani szenve-
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dése és életveszélyes helyzete megzavarja őket hitükben. A 
pogány-keresztyéneknek meg kell szabadulniuk attól a ha-
mis képzettől, hogy kedvenceik sorsát az istenek nemcsak 
egyengetik, hanem meg is óvják a haláltól. Pál hangsúlyozza, 
hogy szituációja éppen ellenkezőleg a pogánykeresztyének 
javát szolgálja. Bővebb kifejtése ennek Kol 1,24. 

MEDITÁCIÓ 

Pál fogolyként Rómában van. A császárhoz fellebbe-
zett, mint római polgárjoggal rendelkező vádlott és most 
várja peres ügyében a végső, császári döntést. Bár bizonyos 
kiváltságokkal rendelkezett — bérelt lakásban lehetett, ven-
dégeket fogadhatott —, de éjjel és nappal bilincs kötötte egy 
római katonához. Ebben a helyzetben hangzik Pál vallomá-
sa: „A Krisztus foglya vagyok!" Ez a keresztyéneknek ún. 
kettős élete. Mindenki az államhatalom foglyának tekintette, 
ö azonban magát Krisztus foglyának nevezi. Amikor a Szt. 
Pál katedrális épült Londonban, az építésvezető megkérdezte 
egyik munkását: „Mit csinálsz?" — Az válaszolta: „Ezt a 
nagy követ faragom a megszabott méretre." A másik azt vá-
laszolta: „Dolgozom, hogy pénzt keressek." A harmadik: „Se-
gítek a katedrális építésénél!" Ha valaki egy ügyért szenved, 
sajnálhatja magát, mint áldozat, tarthatja magát egy nagy-
szerű eszme harcosának is. Jellemző a szemlélet módja. Le-
gyen számunkra a páli kijelentés példa: Nem Néró császár-
nak, hanem a Krisztusnak a foglya vagyok! 

Pál ujjongó hangon számol be a neki adott kinyilat-
koztatás nagyszerűségéről, amely szerint Isten szeretete 
nemcsak a zsidókat, hanem a pogányokat is átöleli jobban, 
mint „tér és idő"! A kegyelem és az üdvösség az egész em-
beriség számára készült. Villámcsapásként érte őt ez a felis-
merés ApCsel 26,18! Tudjuk, hogy a világ legnagyobb gonosz-
sága emberek és népek között egymás megvetése és a gyűlöl-
ködés. Ez nemcsak az antik korra jellemző, hanem ma is ér-
vényes, vö. az „apartheid" számtalan formáját. Annyira új 
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ez a felismerés Pálnál, hogy magától, de még vallásos ész-
járásától sem érti a természetes ember, olv. Péter történetét 
Kornéliussal ApCsel 10. fejezetében! Isten nem ismer sze-
mélyválogatást! Ennek a felséges igazságnak felismerése Pál-
nak adatott. S enélkül a keresztyénség soha nem lett volna 
világvallássá, elszürkült volna egy zsidó szektává. . . Pál 
meg van győződve arról, hogy ez a felismerés — Isten ki-
nyilatkoztatása, a „neki adott kegyelem" (Gal 2,7—9 és Róm 
15,15). Ebben az értelemben „Krisztus szolgája"! S éppen 
ezért szenvedése is Krisztusért való szenvedés, tehát nem 
büntetés, nem szánnivaló sorshelyzet, sokkal inkább dicső-
ség, mert részvételt jelent Krisztus szenvedésében, s így al-
kalmat nyújt számára hite és hűsége megbizonyítására! A 
szöveg olvasása közben is érezzük, hogy minderről milyen 
megrendülten és áhítatos csodálkozással szól az apostol. Neki 
adatott mindez, aki pedig a legeslegkisebb az „Ekklészia" 
minden tagja között. A legmélyebb alázat tölti meg szívét a 
neki adott kegyelemért. Alázata három szinten ismert szá-
munkra. lKor 15. fejezetben az apostolok között vallja ma-
gát legkisebbnek (lKor 15,8), mint „ektróma" (a nehéz szü-
lés szakkifejezése!). Most minden szentek között tekint ön-
magára, mint fokozhatatlanul a legeslegkisebbre. Majd lTim 
1,15-ben minden bűnös között az első helyre állt! Nagy 
ügyet csak szerényen képviselhetünk. Isten felséges ajándé-
kát csak alázatban élhetjük át és bizonyíthatjuk meg mások 
számára. A keresztyén ember „növekedése" ebben az alá-
zatban való mélyülés függvénye. Bár ez jellemezné ma is az 
„Ekklészia" tagjait minden lokális gyülekezetben és az egész 
ökumenében! A fentiekből lesz Pál számára világos, hogy 
nem a zsidó ellenállás és lelki csőd magyarázza az evangé-
lium direkt útját a pogányokhoz. Isten nem rögtönöz! ösvé-
nyei és útjai sokrétűek, nem kell új tervet kovácsolnia és 
nincs szükség új koncepció kiagyalására. Minden törés, vá-
ratlan fordulat, értetlenség és ellenállás között és mögött 
feltartóztathatatlanul vonul Isten világterve a végső meg-
valósulásra! Mint a Róm 11,33—36 szakaszban, úgy itt is 
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logikusan következik az a páli imádság, amely Isten imáda-
tának, az adorációnak megrendítő példája. Bizony Isten örök-
kévaló szeretetének megtapasztalásakor az egyetlen lehetőség 
számunkra: Térdre! 
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PÁL APOSTOL „MIATYÁNK"-JA 
3,14—21 

„Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről ne-
vét kapja minden nemzetség mennyen és földön, adja 
meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy ha-
talmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ö 
Lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit 
által és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva 
képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt: 
mi az igazi szélesség és hosszúság, magasság és mély-
ség és megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet 
meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az 
Isten mindent átfogó teljességéig, aki pedig mindent 
megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük 
vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, 
azé a dicsőség az Egyházban, Jézus Krisztus által 
nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen." 

„Meghajtom térdemet" ünnepélyes kifejezés, a teljes 
hódolatot fejezi ki Isten előtt, olv. Róm 14,11 és Fii 2,10. 
Sokan ezt a szakaszt tartják az efezusi levél csúcspontjának 
és párhuzamba állítják a főpapi imádsággal (Jn 17.). Mégis, 
míg ott a Főpap mindennél fenségesebb imájában beszél az 
atyával, itt egy „diakonosz" könyörög az „Ekklészia" né-
péért! Szavait az „Atyához" intézi az apostol. A „patria" 
fordítása, egyszerűen az atyai tisztséggel, vitatható. Ugyanis 
a görög szöveg lefordíthatatlan szójáték. Mi a „patria"? Né-
hány kéziratban „patrotesz" szerepel, ami az atyai tisztség 
megszokott szava (szír szöveg, sőt a Vulgata is). A „patria" 
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többet jelent, mint atyai tisztséget. Nemzetség, törzs, nagy-
család a jelentése. Tehát az „atya" szava it nem a földi atyá-
nak, mint az isteni Atyának a tükörképe, nem is csak hason-
lat. Még az sem állítható, hogy János evangélistára jel-
lemzően arról lenne szó, hogy Isten az „igazi" Atya. 
Inkább arra kell gondolnunk, hogy azért van a világon „pat-
ria", mert mindent megelőzően Isten — Atya! Nyilvánvalóan 
nem a „nemzés" biológiai értelmében, hanem mint családfő, 
gondviselő, szeretetet és oltalmat nyújtó személy. Ezért „pat-
ria" a mi világunkban csak ott van, ahol ebben az értelem-
ben és tapasztalatban él egy közösség, család vagy nemzet-
ség. Isten — Atya, mert senki sincsen Rajta kívül, akihez 
fordulhatnánk, aki törődne velünk, aki szeretne bennünket, 
aki gondunkat viselné. — Az apostoli imádságban három 
dologról van szó: 16. versben „erősödjenek meg" — 17. vers-
ben „Krisztus lakjon szívükben" és végül a 17. versben 
„gyökerezzenek meg a szeretetben"! — „Plutosz" az isteni 
irgalom gazdagsága, amely az „Ekklészia"-ban munkálkodik 
„Dünamei" dat. instr. „dia tou pneumatosz autou" tehát a 
Szentlélek munkája révén. „Eisz ton eszó anthropón" azt a 
pontot jelöli meg, ahol a megújulás és megerősödés kezdődik. 
A „belső ember" az Istenhez forduló emberi relációnk, míg 
az „ekszó anthropósz" a fizikai meghatározása az embernek. 
A terminológia ismert az antik filozófiában. Újszövetségi 
összefüggésben az első identikus a „nousz"-szal, a második 
pedig a „szarx" értelmében szerepel, olv. Róm 7,22; 2Kor 
4,16. Plátónál a belső ember önmagában elmúlhatatlan ér-
ték, amit szabaddá is kell tenni a mulandó, külső embertől. 
Pálnál azonban a „természetes" emberben levő belső ember 
is (!) tehetetlen és Isten segítségére szorul, mert ugyan he-
lyesli a törvényt, de ez nem használ és nem üdvözít a bűn 
diktatúrája miatt. Csak a „Krisztusban" élő emberről igaz 
a megállapítás, hogy „napról napra újul" (2Kor 4,16). Nem 
szabad összecserélni a belső embert az új emberrel! Az „új 
ember" a mindenestől megváltozott ember, új teremtmény, 
végső fokon Krisztus kiábrázolása. A belső ember megvan 
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a homo naturalisban is, de csak akkor elevenedik meg, ha 
Krisztusban felszabadul a bűn hatalma alól. Ezért kéri Pál 
számukra az erősödést. Nem kérhetné ezt a „szarx" számára, 
hiszen ennek szerepe az, hogy meghal azért, hogy Krisztus 
élete láthatóvá váljék. A meghalás nem „természetes" érte-
lemben, még kevésbé metafizikai módon értendő, hanem 
pneumatikusan, mert így paradox módon 2Kor 4,11 szerint 
Pál „halandó" testén is láthatóvá válik a Krisztus élete. En-
nek az új életnek erősödéséért könyörög az apostol. 

A másik kéréstéma: „katoikészai" állandó lakozást, 
sőt teljes birtokbavételt fejez ki. Nem misztikusan, hiszen 
„dia piszteósz" történik. Képről van szó és nem misztikus 
unióról. Krisztus állandóan tevékenykedik a hívőknek éle-
tében, azaz a ,,kardia"-ban. Paralel hely Gal 2,20. Üdv-
történeti jellegű kifejezés. Krisztus munkálja! De nem vet-
hető össze Jn 14,21-gyel, mert ott a közösségbe való belépés-
ről van szó, itt pedig Jézus Krisztus munkája a hangsúlyos. 
Nem kell félreérteni, mintha Jánosnál a szeretet, Pálnál pe-
dig a hit tenné lehetővé ezt a lakozást bennünk. 

A harmadik imatémánál kissé sajátos a participiumok 
használata (2Kor 7,5; Róm 12,9). Kicsit optativus csengésűek. 
A két kifejezés mögött változik a kép: Fa és épület. Nem 
rangsor értelemben. Pál imádságának intenzitására szolgál, s 
mintegy előkészíti a legnagyobbnak, az „agapé"-nak meg-
valósulását a betelj esedésig. Lehet, hogy a dimenziók emlí-
tése kötött szöveg idézése, mindenképpen szerteágazó ma-
gyarázatokra nyújt alkalmat. Az „agapé" nagyságát szokták 
azzal magyarázni, hogy szélessége átfog minden népet a vi-
lágon, hosszúsága átvonul az egymást váltó korszakokon, 
mélysége a bűn és a romlottság félelmetességére utal, a ma-
gassága pedig Isten szeretetének dicsőségét fejezi ki, amely-
lyel magához emeli a lázadó és teljesen megromlott teremt-
ményét . . . 

A 19. verssel újabb imatárgy kerül elénk. Olvan meg-
ismerésért könyörög az apostol, amely képes átfogni Krisztus 
mérhetetlen szeretetét. „Pléróma tou theu" nemcsak kiegé-
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szítés értelmében, inkább az isteni „doksza" teljességére utal, 
amely árad az „Ekklészia"-ban, mint Krisztus „szómá"-já-
ban. Az egyháznak meg kell töltődnie az isteni erőkkel, hogy 
mindazt, ami Krisztusban van, elnyerje és mindazzal betöl-
tessék. Itt tehát nem „tökéletesség" értelmű a „pléróma", 
mint sokan gondolták, főleg régebben, hanem az „Ekklészia" 
kincséről, birtokáról van szó „szün paszin toisz hagioisz". 
Nem szűk elit birtokállománya! A korabeli misztériumvallá-
sokra gondolva, Pál kifejezése pontosan azt jelenti, hogy amit 
azok kis létszámú elittel el akarnak érni, az ímé az „Ekklé-
szia" boldog birtoka, annak minden egyes tagjára vonat-
kozóan! 

Az ún. „doxológia" szkémája Róm 16,25—27 és még 
Júdás 24 is. Liturgikus terminológia. Közbenjáró könyör-
gésből átvált az apostol Isten magasztalására. Mert Isten sok-
kal többet tud tenni, mint mi gondolnánk vagy elképzelnénk, 
olv. Fii 4,7. Isten kegyelmének „dünamisz"-a megvalósítja 
mindezt az „Ekklészia"-ban. Ennek a teljhatalmú és végtele-
nül irgalmas Istennek kijár a mi legmélyebb hódolatunk, 
adorációnk Krisztusban és az „Ekklészia"-ban, mert levelünk 
szerint ketten egyek és bennük valósulnak meg az isteni 
üdvjavak. Ezért csak az „Ekklészia" képes legitim adorációra. 
Az „aión tón aiónón" a világtervet befejező, üdvösségtörté-
neti záróaktust jelöli! 

MEDITÁCIÓ 

„Ezért" kezdődik a páli imádság. De miért? Miért hull 
térdre zsidó szokástól meglepően eltérve? Visssza kell nyúl-
nunk levelünk főtémájához: A világméretű szétszakadozott-
ságban Isten mindent Krisztusban „foglal össze". Ezt kell 
hirdetnünk és egyúttal realizálnunk a lokális gyülekeze-
teinkben is! 

Isten Jézusnak Atyja (1,3; 1,17; 6,23). Nem Jézus ne-
vezte elsőnek atyának az Istent. A görögök Zeust az istenek 
és emberek atyjának tartották. A rómaiak Jupitert tisztelték 
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atyaként (Deus páter). Külsőleg egyező szavak, de tartalmuk 
tökéletesen különbözik egymástól. Pálnál szó sincsen bioló-
giai értelemben vett atyaságról. Lehet valaki „atya", de csak 
nemzett. Szeretetet nem tanúsít, gondoskodást nem vállal. 
Krisztus előtt az atyaságot általában biológiai értelemben 
használták. Jézus azonban új tartalommal tölti meg ezt a 
szót. Hirdette, hogy Isten örökkévaló szeretetével és irgal-
masságával tanúsítja, hogy az egész emberiség Atyja. Nyil-
vánvalóan ezért beszél Pál úgy, hogy Isten a „Jézus Krisz-
tusnak Atyja", hiszen szeretetét és irgalmát Krisztusban 
ismerjük meg és éljük át. Mivel Isten Jézusban Atya, ezért 
van szabad menetelünk Hozzá (2,18; 3,12). Emlékezzünk ar-
ra, hogy az Ószövetségben nem tudtak erről a szabad odajá-
rulásról, menetelről Istenhez. Olv. Bír 13. fejezetét: „Meg 
kell halnunk, mert láttuk az Istent . . ." Zsidó felfogás sze-
rint Isten á szentek szentjében „lakik", ahova évente egy-
szer járulhatott a főpap az engesztelési ünnepen. Különben 
az Istenhez vezető út el volt zárva az emberek elől. Újszö-
vetségi hitünknek viszont központi tartalma, hogy Krisztus-
ban szabad menetelünk van az Istenhez! Isten a dicsőség 
Atyja (3,14), s ennek ismerete lényeges, különben Isten sze-
retetét szentimentálisan értenénk, pedig a nekünk adott 
ajándék szabad menetel az Atyához — nem takarhatja el 
azt a tényt, hogy Isten ugyanakkor a szentségnek és dicső-
ségnek az Atyja. A megtérő bűnösöket irgalmasan fogadja, 
de nem lehet spekulálni bocsánatával és szeretetével meg-
térés nélkül. A „szabad menetel" nem járhat felelőtlen és 
engedetlen magatartással egyikünk számára sem! Továbbá 
Isten „mindenek Atyja" (4,&). Nem egy embernek vagy nép-
nek vagy egyháznak külön-atyja. A zsidó tévedés itt leple-
ződik le. Szó sem lehet exkluzivitásról vagy lelki gőgről, sem 
természetesen privilégiumról! Ennek az Atyának valameny-
nyien hálaadással tartozunk (6,20). Nemcsak nehéz napokban, 
konfliktushelyzetekben mehetünk Hozzá a Krisztusért segít-
séget kérve, hanem hálaadással tartozunk mindazért, amit 
naponta oly bőségesen ad nekünk tökéletesen érdemtelenül. 
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Nem lehet egyikünk sem olyan rossz helyzetben, hogy ne 
lenne bőven okunk a hálaadásra! 

Bátran imádkozhatunk az apostollal együtt mi is a 
belső emberünk megerősödéséért. Az ő korában ezt úgy ér-
tették, hogy ismerje meg mindazt, amit Isten kinyilatkozta-
tásában elénk tár s így tudjunk különbséget tenni a hamis 
és valódi dolgok között, egyúttal tudatosan küzdjünk minden 
gonosz erő ellen. A belső embernek újra kifogástalanul mű-
ködik a lelkiismerete, hiszen állandóan az ige élesíti, köszö-
rüli. A precízen működő lelkiismeret erősíti akaratunkat a 
jóra. összefoglalóan azt jelenti mindez, hogy Krisztus állandó 
lakást vesz bennünk. A görög szó kifejezi, hogy nem futó-
vendég, nem alkalmi látogató, hanem állandó lakásként, 
mint otthonában, lakhat bennünk a Krisztus. Ez a keresztyén 
embernek és az egész ,,Ekklészia"-nak titka és erőforrása! 
A bennünk élő Krisztus! Nem riadt vissza a bethlehemi is-
tálló sarkától sem, nem riad vissza szennyes szívünktől! Haj-
landó mindnyájunkban „lakozni", ha hívjuk Öt, ha erre kér-
jük Öt naponta. 

Arra, hogy mindez megvalósul bennünk és közöttünk, 
az „agapé" áradása a legbiztosabb ismertető jele. Amikor 
ezért az agapéért könyörög az apostol, akkor éri el 
„Miatyánk"-ja a csúcspontját. Egy régi kommentár szerint 
Krisztus szeretetének szimbóluma a kereszt, amelynek felső 
szára a magasba mutat, az alsó a mélységek felé, a kereszt-
gerendák pedig átölelik az egész horizontot. Szt. Jeromos 
szerint Krisztus szeretete oly magas, hogy átöleli az angyal-
világot, oly mélységes, hogy még a démonok sem esnek kí-
vül, oly távolra nyúlik, hogy minden embert elér és oly szé-
les, hogy még a leggonoszabbakat is magához szorítja. Ügy 
is értelmezhető a páli kép: Krisztus szeretete minden nem-
zedéket átölel, a legmélyebbre is ér a kereszthalálig, még a 
halál birodalma sem marad érintetlen és oly fenséges, hogy 
a mennyben is szívéhez szorít. Mikor ismer fel bennünket 
újra a világ úgy, mint régen: „Mennyire szeretik egymást", 
„mekkora szeretet tölti be őket"!? 
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4. ELHIVATÁSHOZ MÉLTÓ ÉLET 
41—6,20 

MÉLTÓAN ELHÍVATÁSUNKHOZ, 
EGYSÉGBEN ÉS NAGYKORÚSÁGBAN 

4,1—16 

„Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Űrért: 
éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhi-
vattatok teljes alázatossággal, szelídséggel és türelem-
mel, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek 
megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. 
Egy a test és egy a lélek, aminthogy egy reménységre 
kaptatok elhívást is: egy az Űr, egy a hit, egy a ke-
resztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek, Ö van 
mindenek felett és mindenek által és mindenekben. 
A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus aján-
dékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az 
írás: Felment a magasságba, fogságba vitt foglyokat, 
ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy 
„felment", mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt 
a föld alsó részeibe. Aki leszállt, az „fel is ment", fel-
jebb minden égnél, hogy betöltsön mindeneket. Es Ő 
adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, is-
mét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és ta-
nítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzé-
sére, a Krisztus Testének építésére, míg eljutunk 
mindnyájan a hitnek és az Isten fiának megismerésé-
nek egységére, a felnőtt korra, arra a nagykorúságra, 
amelyben elérjük a Krisztus teljességét. Mert azt akar-
ja, hogy többé ne legyünk kiskorúak, olyanok, akik 
mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sod-
ródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasz-
ságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növeked-
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jünk fel szeretetben mindenestül őhozzá, aki fej, a 
Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeil-
leszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segít-
ségével és minden egyes rész saját adottságának meg-
felelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, 
hogy épüljön szeretetben." 

Általános szokás levelünket is úgy tekinteni, mint a 
többit. Először egy ún. „dogmatikus" részben kifejti monda-
nivalóját az apostol, s ez kizárólag Isten kegyelmes cseleke-
detének feltárása. Majd az ún. második, „etikai" szakaszban 
tanítja a gyülekezetet az előbbiből fakadó logikus életvitelre. 
Megítélésem szerint ez a hagyományos felosztás levelünkben 
nem igazságos. Kétségtelen, hogy parainézisnek is nevezhető 
levelünk következő három fejezete, de annyira egyetlen fő-
téma köré fonódik az apostoli levél, hogy egyszerűen nem 
boldogulunk egyetlen pillanatra sem a következőkben, ha 
mintegy háttérbe szorulna az a felséges kinyilatkoztatás, 
amelynek birtokában ujjong és énekel, imádkozik és bizony-
ságot tesz az apostol. Ugyan felhozható parallelként Róm 
12,1; IThessz 4,1 vagy Kol 3,1. Vagy talán ezek a helyek is 
az efezusi levél módján a főtéma köré fonódnak? Formálisan 
az elhivatásra való páli hivatkozáshoz vö. IThessz 2,12. De 
éppen az elhivatás dolgában levelünk határozottan hangsú-
lyozza a „mennyei" karaktert, ami, ha úgy, tetszik, a parai-
nezisnek sajátos jelleget ad. A „peripatein" a mennyei ka-
rakterhez való megfelelősséget igényli. Tehát — s ez a fon-
tos! — minden törvénymotívum kizárt! Királyi gyermeket 
nem nevelnek botütésekkel, hanem egyszerűen kérik, hogy 
élethelyzetükhöz és rangjukhoz méltóan viselkedjenek. Így 
a főtéma kiegészülése ismert énekszövegünk mondatával: 
„Mert királyi gyermek vagy, élj királyi gyermekként e föld 
porán!" Mindaz tehát, amiről szó esik, nem természetes ta-
lajon nőtt gyümölcs, hanem a Szentlélek gyümölcse! Mind-
azok rendelkeznek ezekkel, akiknek szívében a Krisztus la-
kik a Lélek által. A meleghangú, szinte gyengéd figyelmez-
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tetések az „Ekklészia" határain belül hangzanak. Négy in-
téssel kezdődik: 

„Tapeinofroszüné" tipikusan az alapmagatartás. A di-
csekedésre hajlamos „homo naturális" tökéletes megváltozá-
sát jelzi. A „hüpszéla fronein" (Róm 12,16) ellentéte. A for-
dulat nagyságát akkor éljük át, ha a modern Krisztus-gyű-
lölők írásait olvassuk Nietschétől Rosenbergig. A „praütész" 
az a szelídség, amelyben érzületileg az alázat jelentkezik. 
Olyanok a szelídek, akik „nem játsszák meg magukat" mai 
szóval élve. A „szelíden tűrők" Mt 5,5 szerint, igénytelenül 
vállalják élethelyzetüket, nem védekeznek se haraggal, se 
erőszakkal. Ezek a magatartások Isten és emberek előtt egy-
szerre jelentkeznek. Vö. Dávid király magatartását Sémeival 
szemben 2Sám 16,11 szerint. A „makrothümia" tulajdon-
képpen türelmet jelent (longaminitas), feszültségek hosszú-
távú elhordozását, ma talán úgy mondanánk, „tolerancia-
képesség". Az ellentét „okszüthümia" a vad harag, amely 
támadásra szenvedélyes visszacsapással reagál. Ez a türe-
lem azonban nemcsak legyőzi önmagában a harag indulatát, 
hanem feszülten várja a megoldást. Az „anechomenoi allélón 
en agapé" látszólag ismétli az előzőt, de van többlet-jelen-
tése, vö. Istennél az „anoché" a harag visszafogása a lehet-
séges megtérésig vagy a reménytelen megkeményedésig, olv. 
Róm 2,4; 3,26. Az „allélón" arra mutat, hogy a másiknak is 
van mindig elhordoznivalója részemről. Erre csak az „aga-
pé" képesít. „Téréin tén heno téta tou pneumatosz" Krisztus 
műve volt az „Ekklészia" megteremtése, amelyhez hasonlít-
ható kincs egyszerűen nincs. Az isteni „pneuma" erejéből 
táplálkozva meg kell őrizni az egységet a békesség kötelé-
kében. „Szündeszmósz" a pitagoreusoknál az erényeket ösz-
szekötő kapocs, tehát itt „kötelék" (Kol 3,14). Az „eiréné" 
ismét az egymással való egyetértés beszélgetésben, szolgá-
latban, hitben és reménységben. 

4. versben a ritmus felismerhető kétszer három tag, 
először a „heisz, mia, hen", majd az ismert praepozíciók 
„epi, dia, en". „Hen szórna" a corpus Christi mysticum, 
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amelyet levelünk szerint a Szentlélek tölt meg. Tehát a „szó-
ma" és a „pneuma" egysége adja meg az egyetlen remény-
séget (mia elpisz), ahova az elhívatás vezet. Bengel utal az 
apostoli hitvallásra, ahol a Szentlélekről szóló hitvallás után 
természetszerűen következik az egyházról szóló vallomásunk. 
— 5. vers: Az „Ekklészia" egységét az biztosítja, hogy egyet-
len Űr van, Aki elhívta az „Ekklészia" tagjait. A ,,mia pisz-
tisz" itt nem fiduciális értelemben áll, hanem mint „fides 
quae creditur", s ez egyesíti a hívőket, mint az egyetlen Űr, 
egy szentség. Hiányzik az eucharistiára való utalás, ami 
lKor 10,17 szerint hasonlóan az egység tényezője, sőt való-
színűen a legfőbb. De mint másutt, úgy itt is hiányos a fel-
sorolás, s a keresztség, mint alapvető szentség, elegendő. — 
A 6. vers a csúcspont. A formula lehet, hogy visszautal hel-
lén-zsidó formulára kozmikus teljességben, s így Pál talán 
olvasói számára ismerősen a múlt dolgaira emlékeztet. A 
„pantón" maszkulunum. Az „Ekklészia" egysége tehát nem 
kozmológiai vonatkozású, hanem Isten egységére, mint alap-
ra vonatkozik. ,,Epi pantón" minden fölött uralkodik, „dia 
pantón" az „Ekklészia" minden tagjában valósul meg, ural-
kodásának színtere, „en paszin", mert mindnyájunkban a 
Lélek lakik. Bengel itt trinitáriusi formát sejt, amire már 
annak idején Chrysostomus is gondolt. Istenben a három 
személy az egységének nem akadálya, hanem, mert három-
személyű, ezért „egy", amennyire „egy" nem lehetne egy egy-
személyes Isten. Ne felejtsük, hogy ez az egység sohasem 
uniformitas értelmű, hanem mindig organizmus egysége! 

7. vers: A „charisz" a kegyelem, mint minden spe-
ciális tisztségnek alapja és hordozója. — 8. vers: Az íráshely 
bizonyítja, hogy a hangsúly nem a különböző tisztségeken 
van, hanem azoknak az „Ekklészia" számára való jelentő-
ségén. Olv. Zsolt 68,19, amely azonban' szövegében eltér a 
masoréta és a Septuaginta szövegétől, bár Pál így is zsidó 
tradíciót követ több kézirat tanúsága szerint. Nem erőszakos 
szövegváltoztatás áll előttünk, hanem az ismert szövegvariáns 
idézése az apostol célja szolgálatában. Ugyanis a zsoltár-tex-
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tus, mint diadalmi ének, arról szól, hogyan vonul be a 
győztes hadvezér a fővárosba, menet élén, nyomában szám-
talan hadiszekér, tüzes kocsik s következnek a foglyok, ró-
mai szokás szerint, letéve a legyőzöttek ajándékait a győztes 
lábai elé. Így az idézett zsoltár eredetileg az ŰR ünnepi be-
bevonulását rajzolja meg a Sión hegyére! Az apostol azon-
ban mindezt a Krisztusra vonatkoztatja, s a poén „adóken" 
(11. v.), ami az eredeti szövegből hiányzik, de használata 
megegyezik a kései zsidóság gyakorlatával. Krisztus meg-
dicsőülését értelmezi Pál. Az „aichmalószian" (foglyokat) 
nyilván nem az emberekre, semmiképpen sem a hívőkre 
kell értenünk, hanem az ellenséges szellemi hatalmakra, 
amelyeket Krisztus legyőzött s diadalmenetben magával visz, 
olv. Fii 2,10; Kol 2,15. Ireneus szerint a lázadó angyalok 
pusztulásának a képe s ebből fakadóan másodlagosan utal-
hat az angyalok fogságából szabadult emberekre is. — Az 
„anebé" feltételezi, hogy van előzetes „katebé". A felmene-
telnek előzménye az alászállás „katabénai eisz ta katótera 
meré tész gész", de mit jelent ez? Amennyiben „descensus 
ad inferos Jesu" értelmű, akkor párhuzamos helyek kínál-
koznak vö. Zsolt 63,10; Ézs 44,23; Ez 26,20; 31,14; 16,18; 
32,18. Kb. 250 táján Jósua ben Lévi a „gehennom" megjelö-
léséről tud, ami ugyan tradált tan (gemara), mégis figyelem-
be véve: Krisztus győzelme a „ta katachtónia" fölött ment 
végbe, s így értelmesebb szövegünkben a „plérón ta panta" 
kifejezés. Levelünk azonban nem hagy kétséget abban a te-
kintetben, hogy a legyőzött, gonosz, szellemi erők nem az 
alvilágban tanyáztak, hanem fölöttünk a légtérben, s azokat 
Krisztus felemeltetése, megdicsőítése során győzi le. A régi 
görög egyházatyák szerint (Chrysostomus, Theodoratus stb.) 
Jézus a holtak közt tartózkodott s így a „mélység" a holtak 
közti létére utal. Hogyan lehet minderre visszakövetkeztetni 
Krisztus felemeltetéséből? Jézus nem a „hades"-ben, hanem 
a keresztfán szenvedte el a halált. Ebben az összefüggésben 
viszont a „katabénai" egyszerűen az inkarnációra vonatkozik, 
amit bizonyít a „katótera", különben „katótata" kellene, hogy 

111 



álljon a szövegben. Krisztus „eredeti helye" a menny, s így 
a felemeltetése, megdicsőítése visszatérés helyére, vö. Jn 3,13. 
Nincsen szó tehát valami „alvilági" útról, hanem Krisztusnak 
földi útjáról van szó. Az egész azért fontos, mert csak így 
világos, hogy a felemelt Krisztus az ajándékok adományo-
zója! — 10. vers: „epurania" különböző mennyeket- fog át, 
különböző hatalmasságok lakhelyeként, de valamennyi fölött 
Űr a Krisztus. Tehát az „anabaszisz" abban állt, hogy „hüpe-
ranó pantón tón uranón" s a cél „hina plérószé ta panta". 
Levelünkben ,,ta panta" az élőlényeknek, embereknek és 
szellemi hatalmaknak közös világa. A „pléróma" üdvtörténeti 
értelemben azt jelenti, hogy Krisztus uralmával betölti a 
világmindenséget 1,23 és Zsid 4,14. Summázva: Nincsen 
olyan élőlény sehol, aki képes lenne kivonni magát Krisztus 
dicsőséges uralma alól! — 11. vers: A felsorolás itt sem tel-
jes, azokról van szó, amelyek felkészítik az „Ekklészia" tag-
jait funkciójukra, a 12. versben foglaltak érdekében. Emlé-
kezzünk, hogy az lKor 12. fejezetben sincsen minden kariz-
matikus tisztség felsorolva. Semmiképpen sem bizonyítja ez 
a levél későbbre datálásának lehetőségét. De nem szabad 
sémának sem tekinteni a felsoroltakat kötelező érvénnyel. 
Inkább csak mint példák bizonyítják az egységet és a szol-
gálatra való készséget. Az „aposztoloi" megbízatása az üdvös-
ség isteni felajánlásának proklamálása, tehát az egyházat 
mintegy alapító tisztség. Nyilván nem a 12 apostol értelmé-
ben veendő, bár nem minden misszionárius egyúttal apostol 
is. A megdicsőült Krisztustól kapott személyes megbízatás 
a feltétel. A „prófétai" újszövetségi prófétákként értendő 
2,20; 3,5 szerint is. Azok, akiknek Isten kinyilatkoztatást ad, 
tehát nem az ismertekből következtet. Éppen ezért bírói 
funkció, egyszerre tanít és számon kér, vezet és büntet, ha 
a „rendes, megszokott" ismeretek elégtelenek s a gyülekezet 
már-már elhajol útjáról, ezek a próféták ítélnek és segítenek. 
Nagy veszteség manapság az, hogy ez a funkció felszívódott 
jobbára hierarchikus manipulációkba, bár „félhivatalosan" 
mindig működött, gondoljunk a maga idején szienai Katalin-
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ra, Luther Mártonra vagy akár Bengelre is, aki az eszka-
tológiai gondolkodásra segítette az egyház népét újra. Soha-
sem aludt ki ez a prófétai, szent láng, bár a szervezeti egy-
ház negligálta és el akarta nyomni újra és újra. Bizonytala-
nabb az „euangelisztai" megjelölés tartalma. Itt fordul elő 
és 2Tim 4,5, ill. ApCsel 21,8. Ezt a szolgálatot ugyanis gya-
korolták maguk az apostolok is. Valószínűen Pál szűkebb 
értelemben használja azok megjelölésére, akik bár misszioná-
riusok voltak, de nem lehetett őket az apostolok közé sorolni, 
tehát „apostoli" tevékenység, apostoli cím és rang nélkül. 
Talán azért említi ezeket Pál, mert a címzettek gyülekeze-
teit ilyenek „alapították". — Persze ez csak feltevés. Az 
apostol és evangelista közti különbséget legvilágosabban 
Fülöp esete tárja elénk ApCsel 8. fejezetében, mint aki pré-
dikál, keresztel, de a Szentlélek ajándékát csak apostoli 
imára kapják a hivők . . . Az is kétséges, hogy egy konkrét 
gyülekezeten belüli tisztség vagy gyülekezetek közti tisztség 
szava ez. Az ó-egyház Eusebius szerint úgy tekintette őket, 
mint akik az apostolok utódai. Két különböző tisztséget je-
löl „poimenész" és „didaszkaloi", bár rokonmunkák és egy 
gyülekezeten belül végezték. Vö. ApCsel 20,28. Az viszont, 
hogy nem említ Pál sem „episzkopoi", sem „preszbiteroi" 
funkcionáriusokat, a levél korai keletkezését igazolja. Min-
dent egybevetve, számunkra az fontos, hogy a „tisztség" az 
„Ekklészia" lényegéhez tartozott, nem jogi fogalomként, ha-
nem mint pneumatikus-ekkléziológiai valóság. Az elnevezé-
sek kissé labilisak, de egyöntetűen a feladatra, küldetésre 
vonatkoznak. Itt még elképzelhetetlen a funkciók megürese-
dése pusztán címviselő kategóriában, mint később oly gyako-
ri jelenség ez, sajnos! 

A 12. vers: „diakónia" nem egy meghatározott funkció 
elnevezése, hanem az „Ekklészia" életében előforduló és mű-
ködő összes szolgálat közös neve. Bizony, minden diakónia 
az egyházban! Annyi „diakóniai" van az „Ekklészia"-ban, 
ahány „chariszmata"! — A ,,katartiszmosz" nem reparáció 
értelmében, tehát nem abnormális helyzet megszüntetése, 
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hanem maga a tevékenység kifejezése. Krisztus végső cél-
kitűzése: „eisz oikodomén tou pneumatosz tou Chrisztu", s 
ennek szolgálatában áll minden „diakónia". így valósul meg 
az „egység"! — A 13. vers: Mindenkinek el kell jutnia a hit 
egységére, ami mint „epignózisz" a Krisztusban való egység 
megragadása. Az „epignózisz" szó a kinyilatkoztatás titkaiba 
való állandó behatolásnak, elmélyülésnek a szava. Mivel 
„eisz andra teleion" névelő nélkül szerepel, nyilván képről 
van szó, „Eisz metrón hélikiász tou plérómatosz tou Chrisztu" 
a Krisztus Testének felnőtt korra való eljutása, felnőtté vá-
lás értelmében. Itt is névelő nélkül, tehát a kép folytatódik. 
De mikor éri el ezt az egyház? Mostani időnkben? A paruzia 
alkalmával? Annyi bizonyos, hogy a szöveg szerint az „Ekk-
lészia" mostani világkorszak végén nem erőtlen, nyomorult 
állapotban, hanyatló öregember képét idézi, hanem a férfi-
kor delelőjén, ereje teljében levő férfiúként köszönti az egy-
ház visszatérő Urát! — 14. vers: Tehát le kell küzdeni a kez-
deti stádium, mintegy gyermekkor, minden veszélyét. Ezért 
veszedelmesek a tévtanok. A pogányok Pál szerint holtak, az 
„Ekklészáa" tagjai „népioi", de nem maradhatnak a végtelen-
ségig gyámolításra szoruló gyermekek. . . A szó „népiosz" 
azt jelenti, hogy valaki tanulni akar, növekedni kíván isme-
retben, de még nincsen tartása, ezért „klüdónidzomenosz", 
ahol a „klüdón" a víz tarajos hulláma (Lk 8,24; Jak 1,16). 
Nem hajó táncol a hullámokon, hanem a hullámzás mozgat 
és ingat. Ezért van szükség tanítókra, akik ebben a helyzet-
ben segítenek, nehogy eretnekségre jussanak, szükségük van 
határozott, belső tartásra. „En té kübeia tón anthrópón" az 
emberek kockajátékára utal, ahol szinte kiszámíthatatlan 
fordulatok vannak. „En panurgia" hátsó, gondolatot jelent, 
mert a „panurgosz" a ravasz, cseltvető, hátulról tör aljasan 
előre. Ezzel szemben áll: „en agapé!". Ugyanis a „methodeia" 
tervszerű akció a tévútra vi vés titkos céljával. Ismét a kont-
ra: „alétheian". És ez az „Ekklészia" jele, hogy igazat szól. 
Ellentét: „pszeüdeszthai" a hazudozás, mint lételem. Az igaz 
beszéd az evangélium megvallása! Az „Ekklészia" egységéről 
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szóló szakasz a 16. verssel záródik. Bár a növekedést Krisztus 
adja, ugyanakkor a Test is építi önmagát, nem emberi aka-
rat vagy erőfeszítés eszközével, hanem Krisztusban, mintegy 
Főtől a Főig. A „szünarmologeó" ismét az építés képe, ismét 
az épület és a test szimbolikus konszenzusa. „Szünbibadzó" 
az egyes tagok egymással való kapcsolódását jelenti (Kol 
2,19), hiszen csak így lesz a test valóban testté. Az „afé" 
jelenti az érintést is, mint Plutarchosnál a húrok érintését 
(tactus). Hogyan értendő „tész epichorégiasz", ami Fii 1,19 
szerint támogatást jelentene, de eredetileg egy kórusnak 
anyagi támogatása és egyúttal vezetése! Mindenképpen egy-
mást támogató kapcsolásokról van szó a tagok között és 
munkájukkal mintegy összetartják a testet. Mindegyik azon-
ban Krisztus ajándékának mértéke szerint, ami neki osztály-
részül jutott. A „kata energeian" következtében lehetséges 
ez, amelyet Krisztus ad. Így az „oikodomé" csak az „agapé" 
útján megy végbe s ezzel a kör bezárult, visszatértünk a 
kiindulóponthoz. Félreérthetetlen tehát, hogy az „Ekklészia" 
mivoltáról szóló apostoli tanítás sem szociológiai, sem peda-
gógiai függelék, hanem centrálisán krisztológiai s így akar 
megtanítani bennünket is korunkban theológiailag és üdv-
történetileg gondolkodni! 

MEDITÁCIÓ 

Aki a közösség tagja, vállalja a megfelelő életvitel kö-
telezettségét, különben akadályozza a közösség létjogát, ill. 
küldetése betöltését. Pál elénk adja, hogy éljen az, aki az 
„Ekklészia" tagja! 

1. Alázat (tapeinopfroszüné) tipikusan keresztyén ki-
fejezés. Az antik gondolkodásban nincs etikai értéke, sem-
miképpen sem erény. Nagy Basilius (meghalt 379) a legna-
gyobb erénynek tekintette, szemben a pogány „megalop-
szychia"-val, ami az alázatot szolgalelkűségként értette. 
Miért áll mégis számunkra az etikai értékek első helyén 
az alázat? 
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a) Reális önismeret indokán. Már Clairvauxi Bernát a 
XII. században úgy beszélt az alázatról, mint az emberek 
érdemtelenségi tudatáról. A legtöbb ember heroizálja önma-
gát, „énközpontú". A keresztyén ember önmaga szigorú kri-
tikusa, ismeri erőtlenségét és alkalmatlanságát, távol áll tőle 
minden „kauchézisz", gőg, öndicsekedés. 

b) Mivel a keresztyén ember Jézus életébe ágyazódik 
bele, mindent az Ö világosságában szemlél és értékel. Mivel 
tudja, hogy Isten tökéletes, a keresztyén ember sohasem 
elégedhet meg a második vagy harmadik legjobb magatartás-
sal. A mérce maximális. Ez alatt csak alázatosan állhatunk 
meg. Ha mindent meg is tettünk, alázatosan valljuk, hogy 
csak azt tettük, ami kötelességünk volt, de Isten előtt üres ^ 
a kezünk és üres a szívünk. Maradéktalanul mindig kegyel-
mére szorulunk. 

c) Mivel éppen a keresztyén ember tudja, hogy Isten 
teremtménye, ezért tudja, hogy mindig mindenben meg-
ajándékozott, semmije sincsen, amit adhatna Istennek. Te-
remtője előtt a teremtmény alázatosan állhat meg csupán. 

2. A második etikai érték a szelídség, görögül ,,prao-
tész". Gyökszó: praüsz. Aristoteles gyakran emlegette, mint 
a túlhamari harag és a szenvtelenség közti magatartást. De 
alkalmazták az ókorban szelídített állatokra is, amelyek ké-
pessé váltak ösztöneik és szenvedélyeik megfékezésére. Ke-
resztyén értelemben az a szelíd, aki csak a kellő időben és 
kellő határig haragszik, de egyre inkább átengedi magát Ura 
vezetésének, mint aki önmagának meghalt és mindig 
újra meghal. 

3. A harmadik a türelem (makrothümia). Egyfelől 
azokat jelöli, akik nem torpannak meg félúton, akadályok 
előtt, hanem szívósan kitartanak s ezért aratják munkájuk 
gyümölcsét. Pl. a római nép. Hiába vesztettek gyakran csatát, 
nem jutott eszükbe a békéért való könyörgés, mert nem ad-
ták fel harcukat s végül ők lettek a győztesek. Jelenti azon-
ban ez a kifejezés az emberekkel való bánásmód nagy szí vű-
ségét. Chrysostomus szerint annyi, mint adott esetben le-
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mondani a megtorlásról. Nem áll bosszút. Akinek így tole-
ranciája nagyfokú, barátságos tud lenni még taszító embe-
rekkel szemben is, nem „borul ki" ostobaságok és konoksá-
gok láttán. Olv. Róm 2,4; lTim 1,16; lPt 3,20; lP t 3,15. 

4. A negyedik és legfontosabb: Az „agapé", a szeretet. 
A szóhasználatba az apostol révén bevezetett új szó annak 
kifejezésére, amit megtapasztaltak és átéltek Isten részéről 
a Krisztusban! A görög nyelvben ismert volt az „erosz", a 
„philia", a „sztorgé", de egyik sem volt alkalmas Pálék szá-
mára. Hiszen az „erosz" ritmusa: Kívánlak, kellesz nekem, 
„úgy szeretlek, majd megeszlek", szeretlek, ti. ameddig kí-
vánlak stb. Ha ellobban a forró láng, minden hamuvá válik. 
A „philia" mély rokonszenvet jelölt, ma úgy mondanánk, 
partneri kapcsolatot, egyező ízlés, egyező életvitel, egyező 
szokások, egyező tervek és álmok stb. S amíg ez a rokon-
szenv kölcsönösen fennáll, megmarad a szeretetnek ez a for-
mája, de ha kiderül, hogy tévedtem, nem az vagy, akinek 
gondoltalak, máris vége mindennek. A „sztorgé" a család-
tagok közti vérségi kötelék és vonzalom szava. Ösztöni erejű 
és a közös érdek diktálja. Hogy mennyire szűkre szabott sze-
retet ez, mutatja a számtalan meghasonlott család, tönkre-
ment házasság és rombadőlt otthon. Az „agapé" mindig Isten 
szeretetét jelöli a Krisztusban! Ennek vétele, ebben való 
mind teljesebb elmerülés és ennek egyre tudatosabb gyakor-
lata a keresztyéneknek legfőbb ismertetőjele a világon! \ 

Ez a négy faktor hozza létre azt a békességet, amely 
az egyetlen helyes kapcsolat az emberek között. Ezért az 
,,én"-nek meg kell halnia, hogy Krisztusban megvalósuljon 
az a csodálatos egység az emberek között, amelynek mani-
fesztálása az „Ekklészia" elsőrangú feladata a világban — 
a világért! 

A keresztyén egység alapja: Csak egyetlen „Test" 
van, mert csak egyetlen a „Lélek", hiszen Szentlélek nélkül 
nincsen Egyház és az Egyházban a Szentlélek működik. El-
hivatásunk reménysége is ugyanaz, valamennyien egy cél 
felé igyekszünk. Számtalan különbözőség állhat fenn az 
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anyaszentegyházban, de soha nem szabad elfelejtenünk, hogy 
egyetlen és közös a célkitűzés számunkra: Szolgálatban sietni 
a kozmosz teljes megváltásának napjára! Egyetlen Urunk 
van Fii 2,11 szerint, az Űr Krisztus. A görög szó „küriosz", -
szemben a „deszpotész"-szel, a jogos tulajdonost, a legitim 
urat jelöli, míg a többi zsarnok jogtalanul bitorolja átmeneti 
hatalmát. . . Csak egyetlen hit van! Hitvallásból van bőven, 
de a hitvallások különbözőségeiben egyek legyünk az egyet-
len hitben: Jézus Krisztus az Ür. S így a keresztség is egy, 
akár csecsemőkorban szolgáltatják ki, akár felnőtt korban, 
egy a keresztség, ami az „Ekklészia" ajtaja. S mindezt össze-
foglalja, hogy egyetlen egy az igazi, élő Isten és nincsen 
„más". Mindennek Ö az Atyja, minden Tőle kapta életét. 
Ő gondoskodik mindenről és Ö igazgat mindent, jelenlétével 
betölti az egész világot, színe elől senki sem vonhatja ki 
magát! 

Mivel ennyire lenyűgözően és vitathatatlanul egységbe 
foglal bennünket Krisztusban az Isten, számba kell vennünk 
feladatainkat, amelyekkel megbízott, s amelyeket számon is 
kér. Pál elöljáróban hangsúlyozza, hogy minden adomány 
Krisztusnak kegyelmi ajándéka, Tőle van mindenünk, amik 
vagyunk és amink van. Így citálja a zsoltárverset azzal a 
váratlan fordulattal, hogy Győztes Űr nem tőlünk követel 
hadisarcot, hódoló ajándékot, hanem „ajándékokat adott az 
embereknek"! Míg az ószövetségi király a legyőzőitektől kö-
vetel ajándékot, addig Krisztus ajándékaival borít el ben-
nünket! Lenyűgöző a két testamentum közti különbség! Ott 
a követelő, szigorú Isten, itt a szerető Atya, aki gyermekei-
nek ajándékokat osztogat. Ez bizony evangélium a javából! 

Az, hogy „felment" Krisztus, azt jelenti, hogy nem 
hagyta maga mögött világunkat. Korábban helyhez volt 
kötve. Most, mert „felment", betölt mindent szeretetével. 
A mennybemenetel nem azt jelenti, hogy Krisztus a világ 
fölött és távol trónol diadalmasan, hanem pontosan az ellen-
kezőjét: Betölti szeretetével a mindenséget! Betekintést ka-
punk az induló egyház dolgaiba. Pál idején a gyülekezetek-
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ben különböző szolgálattevők voltak. Egyeseknek teljhatalmi 
megbízatásuk volt minden gyülekezetre vonatkozóan. Voltak, 
akiket küldetésük nem kötött egyetlen gyülekezethez, ha-
nem a Szentlélek vezetésével járták a gyülekezeteket. Végül 
voltak olyanok, akiknek szolgálata egyetlen gyülekezetre 
korlátozódott, helyhez kötött volt. 

Az apostolok teljhatalmi megbízatást kaptak. Nemcsak 
12 volt belőlük. Barnabás is apostolnak számított ApCsel 
14,4—17 szerint Jakab, az Űr testvére is lKor 15,7 és 
Gal 1,19. Silvánus is apostol volt IThessz 2,7 alapján, sőt 
Andronikus és Junias is, Róm 16,7. Két feltétel volt: Látták-e 
személyesen Jézust? (lKor 9,1), ill. a feltámadt Űr tanúivá 
lettek-e? Emlékezzünk Júdás üres helyének betöltésére 
ApCsel 1,21—22. Fentiek szerint az apostolok száma roha-
mosan fogyott, hiszen belátható időn belül valamennyien el-
haltak. Viszont a mai napig érvényes, hogy aki a Krisztust 
akarja hirdetni ma is, bárhol a világon, annak személyesen 
ismernie kell az Urat, aki másoknak akar segíteni, annak 
személyes tapasztalásból ismernie kell a feltámadt Űrtól 
nyerhető erőt! 

A próféták nem a jövendőt hirdették, hanem Isten 
akaratát konkrét gyülekezeti helyzetekben. Ezek a szolgála-
tok természetesen meghatározták a jövendőt is. De az alap-
vető az volt, hogy konfliktus-helyzetekben pontosan értették 
és tolmácsolták az Egyház Ura akaratát. Gyülekezetről gyü-
lekezetre vándoroltak a Lélek vezetésével. Sehol sem voltak 
„otthon". Nem volt családjuk. Nem rendelkeztek vagyonnal. 
Ezeknek a prófétáknak száma is rohamosan csökkent. Egy-
re inkább kritikussá vált szolgálatuk a kialakuló gyülekezeti 
rendben, helyükbe a pásztorok léptek. A legrégebbi rendtar-
tás cca 100 körül, a „Didaché" beszámol a próféták tekin-
télyéről, de azt sem hallgatja el, hogy egyre több feszültséget 
jelentett munkájuk a gyülekezetekben. Egy-két napnál to-
vább nem tartózkodhattak a gyülekezetekben, különben ha-
mis prófétáknak tekintették őket. Működésük a második-
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harmadik nemzedék idején már korszerűtlenné vált, el is 
tűntek a színtérről. 

Az evangélisták folyton úton voltak.. 2Tim 4,5. Az 
evangéliumot hirdették s bár nem rendelkeztek apostoli te-
kintéllyel és nem rendelkeztek az inspirált próféták súlyá-
val, mégis az ő szolgálatuk, a „névtelen evangélisták" szol-
gálata biztosította azt, hogy az evangélium eljutott szerte a 
nagyvilágba! 

A pásztorok és tanítók szolgálata rendkívül fontos 
volt a gyülekezetekben. Mint tudjuk, kevés volt az írott szö-
veg. Bibliai kéziratok valóban kézzel írottak voltak. A szó-
beli tanítás, emlékezés formájában őrződött meg Jézus élete 
és szolgálata. A tanítók mintegy „adattárolók" voltak, akik 
feleltek az evangélium pontos megőrzéséért. Nekik köszön-
hetjük a megőrzést és a tradálást. Állandóan konfrontálniok 
kellett a korabeli szellemi áramlatokkal és filozófiákkal, vi-
lágnézetekkel, eszmerendszerekkel, hogy biztosítsák a hit 
tisztaságát és épségét elferdülés és keveredés nélkül. A pász-
torok viszont gondot viseltek a roppant nagy pogány tömeg-
ben élő kicsiny gyülekezetek tagjairól. Jn 10,11—14; Zsid 
13,20; lPt 2,25 és 5,4 Jézus parancsolta a pásztori szolgála-
tot, vö. Jn 21,16. Az efezusi vénektől vett búcsú alkalmával 
Pál kiemelte a pásztori szolgálatnak értékét, ApCsel 20,28. 
Péter kérte is a gyülekezet véneit erre a szolgálatra, lPt 5,2. 
A „jó Pásztor" egyetemes kincs az anyaszentegyházban. Azo-
kat, akiket Isten reánk bízott, gondozni, védeni, szedetni, 
táplálni, gyógyítani és erősíteni. . . 
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AZ ÉLETVITEL RADIKÁLIS MEGVÁLTOZÁSA 
é 4,17—32 

„Mondom tehát és tanúsítom az Ür nevében, hogy 
többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek 
hiábavaló gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sö-
tétség borult és elidegenedtek az Istennek tetsző élet-
től, mert megmaradtak tévelygésükben és megkemé-
nyedett a szívük. Ezért erkölcsi érzésükben eltompul-
va, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre 
vetemedtek nyereségvágyukban: ti azonban nem így 
tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok 
Róla és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvaló-
sult Jézusban. Vessétek le tehát a régi embert, amely 
megtévesztő kívánságotoktól megromlott előbbi élet-
módja miatt, újuljatok meg lelketekben és elmétek-
ben. öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése sze-
rint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. 
Ezért tehát vessétek le a hazugságot és mondjatok 
igazat, mindenki felebarátjának, mivelhogy tagjai va-
gyunk egymásnak. „Ha haragusztok is, ne vétkezze-
tek", a nap le ne menjen a ti haragotokkal, se helyet 
ne adjatok az ördögnek, aki lopni szokott, többé ne 
lopjon, hanem inkább dolgozzék és saját keze munká-
jával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia 
a szűkölködőknek. Egyetlen rossz szó ne jöjjön ki a 
szátokon, hanem sokkal inkább az, ami alkalmas az 
építésre, ahogy a szükség kívánja, hogy áldást hozzon 
azokra, akik hallják, és meg ne szomorítsátok az Isten 
Szentlelkét, akivel el vagytok jegyezve a megváltás 
napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás 
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és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonosz-
sággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, 
irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Is-
ten is megbocsátott néktek a Krisztusban." 

„Martüromai", valamint az eskü erejével tanúsítani, 
amit állít, az vitathatatlan, isteni tény. Az „ethnos" egyes-
számban nép, többesben mint itt is, a „pogányok". „Mataio-
tész" úgy hiábavalóság, hogy nincs megbízható tartalma, 
üres, amint a szép magyar szó „hiú" az üreset (padlás) jelen-
tette. „Eszkotómenoi" perf. part. pass. a szkoptoó igéből 
annyi, mint elsötétíteni. „Dianoia" helyes ítéletalkotás ké-
pessége „Apéllotriómenoi" perf. part. pass. az „apallotrioó" 
igéből, elidegeníteni, az eredeti, normális összefüggéséből ki-
szakadni, eltávolodni, „Ognoia" eredetileg tudatlanság, az új-
szövetségi szóhasználatban mindig vallásos értelemben sze-
repel, kb. a „bűn" csereszava. „Porószisz" megkeményedés, 
orvosi szóhasználatban mészlerakódás, elmeszesedés, az élet-
feltételt jelentő keringésnek leggyakoribb akadálya, tehát 
életveszélyes állapot. „Apélgékótesz" perf. part. az ige „apal-
geó" jelentése valamit feladni (ügy, magatartás), mert kelle-
metlenségekkel járt együtt. „Aszelgeia" erkölcsi féktelenség, 
bujaság. Az „ergaszia" valamivel való foglalkozást jelöl, 
„akatharszia" elsősorban szexuális vétkekre utaló szó. 
„Edidaehthéte" aor. pass. „Apothészthai" az „apothémi" 
aor. inf. med. levetni. Az „anasztrofé" jelentése életvitel, 
életstílus, életmód, talán magatartás is. „Ftheirómenon" part. 
pass. a „ftheiró" igéből, amely eredetileg szétmorzsolást je-
lentett, itt széthullani, elpusztulni, megromlani. ,,Ana-
neuouszthai" inf. pass. „ananeoó" igéből, ami szó szerint 
annyi, mint valamit ismét újjátenni, megújítani. „Endu-
szaszthai" aor. inf. az ige „endüomai" felvenni, felölteni. — 
„Kleptón" part. időtlen értelmű cselekvés, amikor valami 
tartós, rendszeresen végzett és ismétlődő cselekvésről van 
szó. „Kleptetó" imp. „to agathon" kiegészítendő „ergon" ér-
telemben. „Metadidóni" valamiből részesíteni, átadni. „Szap-
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rósz" eredeti értelemben dohos, reves, rothadó, az enyészet 
hatalmába esett, ezért rossz és utálatos. „Ekporeueszthó" 
imp, a tő „ekporeumai" kijönni, amikor az emberben levő 
belső lényeg dokumentálódik kifelé, értéktelenségében. 

Ne úgy, mint a pogányok! 4,17—32. Életük minden 
szempontból térjen el korábbi életfolytatásuktól. „Oun" nem 
az előzőkhöz kapcsolódik, hanem a következő apostoli intést 
vezeti be: „peripatein aksziósz tész klészeósz", hiszen töké-
letesen új világba kaptak ki-elhívást! Az ünnepélyes beve-
zetés „touto oun légó kai martüroma" jelzi a továbbiak fon-
tosságát. „En kürió", tehát Pál apostoli tekintélyével figyel-
mezteti az olvasókat. A pogány életvitel jellemzője „mataio-
tész tou noosz", azaz gondolkodásuk az ürességnek, a semmi-
nek, a tartalmatlanságnak jegyében folyt. Olyanokról van 
szó, amelyek elválasztanak Istentől s ezért „semmik", mu-
landó dolgok, lényeg és realitás nélkül, hiszen ez csak „en 
Chrisztó" adott számunkra! 

18. vers: A pogányok nem Isten világának, a világos-
ságnak szférájában élnek, ellenkezőleg. Tájékozódásuk ehhez 
az istentelen világhoz kapcsolja őket, amelyben nincsen ke-
gyelem. Ez az ítélet alá esik a görög filozófia szerint is. Mert 
ez „apéllotriómenoi tész dzóész tou theou" elidegenedtek 
az isteni élettől, amely egyedül igazi élet. Nyomorúságba 
kerültek. Ez azonban nem balsors, hanem vétkes nyomorú-
ság, nem hiány, hanem a szív megkeményedése, azaz a szív-
nek tudatos bezártsága Isten igéje elől, már nem tud beha-
tolni szívükbe az ige, 

19. vers: Az isteni kegyelem áramlásával szemben be-
zárult szív vezet végül ahhoz az érzéketlenséghez, amely már 
semmit sem tud a lelkiismeret nyugtalanságáról, illetve fur-
dalásáról („algosz — apalgeó"). Csak ebben az állapotban le-
hetséges a zabolátlanság evésben, ivásban, nemi életben 
(„akarthaszia"). A zárószó „en pleonexia" nehézkes. Hogyan 
társul a bírvágy a szexuális kicsapongással? Több kísérlet, 
érdekes a „quesztusz ex impudicitia", ami azonban nem volt 
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feltétlenül általános jellemzője a pogányoknak. Valószínűen 
egyszerű utalás a pogányok második főbűnére (vér és arany). 

20. vers: Ezzel állítja szembe Pál a keresztyén élet-
vitelt. Meglepő a „manthanein ton Chriszton" kifejezés, mert 
a páli iratokban nem megszokott a „manthanein" és szemé-
lyes tárgy kapcsolása. De semmiképpen sem misztikus vo-
natkozás, egyszerűen az olvasóknak megtérésére utal, amikor 
is tanították nekik a Krisztus életútját. Ugyanígy a 21. vers 
is a missziói oktatásra vonatkozik. A „kathósz" felbontása: 
Amint megfelel Jézus személyében elénk tárt valóságnak. 
Aki Őbenne van, az jut el az „alétheia" megismerésére. A 22. 
vers infinitivuszai (apotheszthai — anaeouszthai, ill. endu-
szaszthai) egyképp függ a ,,edidachthéte"-től. A betoldott 
„kathósz" miatt a „hümasz" szükséges. Mivel oktatást nyer-
tek, most tehát le kell tenniök az óembert. Ezek az infiniti-
vuszok imperativ értelemben veendők. Ez az ó-ember a bűn-
től lényegileg meghatározott ember, a „pogány" az ember-
ben, aki nincsen „en Chrisztó", amilyenek voltak megtérésük 
előtt. Ez az ó-ember azt hiszi, hogy mindent megszerezhet, 
amit akar és nem látja, hogy amije van, az elpusztítja. Ál-
landó önpusztítás állapota ez. Az eredmény a halál. A ter-
mészetes ember lényegének pontos rajza. 

23—24. versek: Az etikai követelés pozitív oldala. 
Meg kell újulniuk. Az igei forma passzív. A „pneuma tou 
noosz", azaz Isten felé nyitott szerv újuljon meg. Képiesen: 
Mint ruhát fe lvenni . . . Ez az új ember „ktiszthentai" már 
készen van, mint 2,10 szerint a jó cselekedetek, mégpedig 
Istentől „igazságban és tisztaságban" (szentségben) teremtve. 
Az első jelöli a tettekben megnyilatkozó igazságot, míg a 
„hosziotész" a szívnek s ezért az egész embernek tisztaságát, 
kegyességét jelöli. Az „alétheia" hangsúlyozza, hogy az utób-
bi nem látszat, mint a pogány kegyesség, hanem reális. Ezért 
elfordulni attól, ami volt és odafordulni ahhoz, ami most van! 

A 25. verssel tulajdonképpen hosszabb szakasz kezdő-
dik, a tilalmak felsorolása. Vannak olyan pozitív elemek is 
közben, vö. 4,32. Maga a szakasz különböző parancsoknak, 

124 



mint az ószövetségig visszanyúló paränetikus hagyomány-
anyagnak egymásmellettisége. Nem idézetek, hanem inkább 
egybecsengések értelmében. Nem is kell feltétlenül az olva-
sók magatartására vonatkozó speciális utalásoknak tartani. 
Első helyen áll a hazugság tilalma. A figyelmeztetést Zak 
8,16 motiválja. Az apostol tehát először a keresztyéneknek 
egymással való közösségi kapcsolatára gondol. „Plésziosz" 
mintegy „keresztyén testvér" értelmében. Az igazmondást 
jogosan igényli a gyülekezet tagja egymástól. Éppen azért, 
mert a pogányok között megszokott volt a hazudozás. A „cor-
pus ecclesiae" kizárja ezt. Krisztusnak megbántása lenne. 
Az intés azonban nemcsak neofitákra vonatkozik, hiszen bi-
zonyos értelemben az egyház minden tagja „neofita". A má-
sodik tilalmat Zsolt 4,5 motiválja. De nem minden harag 
vétkes harag. De minden harag etikai veszéllyel jár együtt. 
Ezért nem szabad másnapra hagyni hatékonyságát. A „parir-
giszmosz" — csak itt az újszövetségben! — erősebb, mint az 
egyszerű „o.rgé". Lehet, hogy jogosult, de a testvéri viszonyt 
megkárosítja mindenképpen. Keresztyén kötelesség a bűn-
bocsánatnyújtás révén helyreállítani a megromlott kapcsola-
tot a hittestvérrel. A 27. vers szól egy másik veszélyről. Az 
ördög helyet kap a haragvóban, aki nem akar megbocsátani 
szeretetlenül a másiknak. Azaz könnyen ő is vétekbe esik, 
mert ha a harag reakció is igazságtalansággal szemben, köny-
nyen ajtót tár az ördög előtt. Pálnál gyakrabban „ho szata-
nasz", itt „diabolosz", mint a LXX-ben és a pásztorleve-
lekben. Persze ez nem érv a páli eredet tagadására nézve. 
28. vers: A harmadik tilalom a lopás tilalma. Rabszolgáknál, 
kisembereknél megszokott volt, az anyagi ügyekben való 
tisztázatlan eljárás gyakoribb volt, mint gondolnánk. Itt az 
anyagi haszonról szó sincsen. Helyére nemcsak a tiszta gaz-
dasági rend képzete lép, hanem az áldozatos segítőkészség. 
A „kopian" az újszövetségben fáradságos munkában való 
kimerültség képe. Itt az egész gondolatmenet csúcshoz ér, 
vö. IThessz 4,11 és 2Thessz 3,10. A negyedik tilalom 29. v. 
a beszéd bűneire vonatkozik. A „szaprosz" ellentéte az 
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„agathosz". Nemcsak a haszontalan beszéd tilos, hanem az 
is, amely károsít. „Prosz oikodomén tész chreiasz" nyilván 
azt jelenti, hogy a keresztyén ember beszéde segítse a 
Krisztus-Test épülését. A szükségnek pótlása már „oikodo-
mé". Tapintatos, segítő, pásztori beszéd az igényelt beszéd! 
A ,,hina dó charin toisz akououszin" szerint a beszéd olyan 
legyen, hogy a hallgató Isten kegyelmében részesüljön. így 
az emberi beszéd szinte természetfölötti tényezőként a ke-
gyelem közvetítőjeként áll előttünk. — A 30. verset az előző 
magyarázza, különben általános intelem lenne csupán. Min-
den „szaprosz logosz" megszomorítja a Szentlelket. A Szent-
lélek szentségét és a gonosz beszéd vétkének nagyságát még 
kiemeli a betoldott ,,tou theou". Ezt hangsúlyozza a folytatás 
„akivel el vagytok jegyezve a megváltás napjára". A Szent-
lélek zálogként kezeskedik az eljövendő üdvösségről. A ti-
lalom megszegője nemcsak elűzi, hanem megsérti a Lelket. 
A 31. verssel átfogó felsorolás kezdődik a testvértelen ma-
gatartás lehető formáiról. „Pikria" a belső keserűség, az 
egyre inkább kesernyés, panaszkodó, feszült hangulat, amely-
ben a gondolatok megromlanak, képtelen jót feltenni, min-
dig a rosszabbra gondol és minden rosszá is válik számára. 
A ,,thümosz" külső hatásra bennünk hirtelen támadó ingerült 
indulat, míg az „orgé" múlékony, addig a „thümosz" stabil 
állapotot jelez. A „Kraugé" a vad ordítás, amikor a harag 
már nem tartható vissza. Ilyenkor kerül sor a „blaszfémia"-
ra, vak káromkodásra Isten és ember ellen. Mindez a „kakia" 
átfogó értelmében veendő. Radikális kiirtása mindennek a 
legélesebb kifejezéssel megkövetelt: „arthétó", lKor 5,2 ér-
telmében minden áron eltávolítandó! Végül a pozitív intés-
csoport 32. versben, vö. Kol 3,12, de kissé még többről van 
szó „chrésztosz"! Az „eüszplanknosz" csak lP t 3,8-ban rész-
vétet jelent az ínségbe jutott testvérrel. „Kridzomenosz" a 
megbocsátásra való készséget jelöli s a megokolás a záróuta-
lás Istennek a Krisztusban adott bocsánatára. Eltérően Kol 
3,13-tól, itt Isten a megbocsátó! 

„Oikodomé" figyelemreméltó, hogy ugyanaz a kifeje-
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zés szerepel a gyülekezetnek és az egyes embernek épülésére, 
felépítésére. „Charisz" itt nyilvánvalóan az isteni kegyelem-
nek közvetítését, nyújtását jelenti s nem az emberi jószán-
dékot. „Eszfragiszthéte" aor. pass. el vagytok pecsételve, ú j -
fordítású bibliában el vagytok jegyezve szép kifejezésben. 
Nyilván visszautal 1,13-ra. „Thümosz", mint ingerlékenység 
jelzi az általános karakterképletet, amelyből fakadnak az 
egyes vétkek. „Eüszplanchnosz" jó belsőrészekkel teli, szó 
szerint azaz olyan ember, akinek szíve van, érzelmi életet él 
és ezért irgalmas. „Charidzómenoi" part. a tő „charidzómai" 
a kegyelem bőségéből nyújtani valakinek, itt megbocsátani 
értelemben. Az alapja a fentinek ,,echariszato" a nagyszerű 
aorisztosz! 

MEDITÁCIÓ 

A Krisztussal való személyes közösségben megy végbe 
gondolkodásunk és életvitelünk radikális megváltozása jó 
értelemben. Az apostol konfrontálja olvasóival a régit és az 
újat, hogy tudatos keresztyén életvitelre segítse őket. Ko-
rábban minderről sejtelmük sem volt. Hiábavaló dolgokkal 
töltötték meg maroknyi életidejüket, hiszen a lényeges, 
existenciális dolgokban rosszul láttak meghomályosodott 
gondolkodásuk miatt. Mert rosszul gondolkodtak, rosszul is 
éltek. A tiszta látás és a helyes életvitel összetartozik. Ho-
gyan jutottak ide? Az apostol először az elidegenedésről, 
majd a megkeményedésről szól. Vö. a 10. parancsolat lutheri 
magyarázatát. Manapság is lépten-nyomon megtörténik, hogy 
kedvezőtlen munkaviszony vagy házassági ok miatt nagy-
szülőre maradó unokákat elidegenítenek az öreg szüleiktől, 
érzelmek zűrzavara támad, megszakad szülő és gyermek 
közti normális kapcsolat az öregek mesterkedése miatt. En-
nek a negatív magatartásnak vetülete az élet minden zóná-
jában jelentkezik korunkban. A megkeményedés állapotát a 
„porosz" gyökű szóval fejezi ki az apostol, amely a már-
ványnál is keményebb kőzetet jelöl. Orvosi szóhasználatban 
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a meszesedést jelenti, a keringés zavarát vagy gátját, halálos 
veszéllyel. Eleinte talán még lelkiismeret-furdalásunk van, de 
a következetes ellenállás után előáll a megkeményedés. 
A megkeményedett ember, mint a taposott út, amelyre ugyan 
hull a mag, de a madarak zsákmánya lesz utolsó szemig! Szó 
sem lehet termésről, aratás napjáról! Az „aszelgeia" a 
szexuális kicsapongás szakkifejezése. Plátó a szégyen hiá-
nyára, a gyönyör megszerzésének vágyában a gátlástalanság-
ra használta. Nagy Basilius ezzel jelölte azt a magatartást, 
amelyben már eltűnt nyomtalanul az önkontroll, néminemű 
önfegyelem. Már nem izgatja az sem, hogy „látják", szemé-
remérzetét elveszítve nyíltan űzi kedvtelését, akár egy utcai 
padon, fényes nappal üzekedve, nyilvános helyen csókolózva 
stb. Mint egy drogos, aki szégyentelenül koldul pénzért, hogy 
hozzájusson a kábítószeréhez. Iszonyú fokozat: Az elidege-
nedés, a megkeményedés és a gátlástalanság. Pál arra inti 
olvasóit, hogy mindennek mondjanak ellent, úgy vessék el 
maguktól az ilyen magatartást, mint szennyes, ócska rongyot 
és öltsék fel az újat, mintegy ünnepi ruhát! 

Mi mindent kell likvidálni? 
1. A hazugság mindenféle- formában elvetendő. A he-

lyes gyermeknevelés során ezért követeljük meg gyerme-
keinktől az őszinteséget, az igazmondást. Gyakorlatilag 
— legalábbis régen! — a hazugság volt az első számú etikai 
vétség. Ugyan a szeretet parancsa áll az élen minden kor-
osztály számára, de Istennek tartozunk azzal, hogy az igazság 
érvényesüljön minden téren. A hazugságnak számos formája 
van: letagadás, másra hárítás, hamis mentegetődzés, téves 
információk nyújtása, fél-igazságok kolportálása stb. A ke-
resztyén etika éppen a Szentlélektől tanult módon bizonyítja 
a szeretet és az igazság egyensúlyát gondolkodásunkban és 
magatartásunkban. 

2. A keresztyén életben is van helye a haragnak, de 
megszabott módon és meghatározott keretek között. Mi is 
lett volna világunkból, ha nem lettek volna „haragvó keresz-
tyének" (?!), akik szembefordultak „haraggal" a rabszolga-
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kereskedelem embertelenségével, bányában és gyárakban 
uralkodó emberuzsorával, kiskorúak, gyermekek kegyetlen 
munkáltatásával és mindenféle kizsákmányolással?! Jézus 
életében is voltak pillanatok, amikor „haragudott", olv. Mk 
3,5 vagy Jn 2,13—17. Nem alaptalan Wesley ismert mondata, 
hogy ha csak száz férfi lenne, aki szenvedélyes haraggal 
gyűlöli a bűnt, a pusztító halált, az embertelen dolgokat vilá-
gunkban, de ugyanakkor feltétel nélkül hisz Krisztus győ-
zelmében és erejében, — akkor ezekkel a férfiakkal sarkai-
ból kifordítaná az egész világot. . . Ha szokatlan is, vegyük 
tudomásul, hogy a „szent harag" az „Ekklészia" dinamikus 
erőtényezői közé tartozik, nem is utolsósorban! 

3. A nap azonban ne menjen le haragotokkal. . ., ezt 
már tudta az antik ember is. Plutarchos szerint a pithagoreusi 
iskolának rendtartásához tartozott a tagoknak egymással 
való megbékélése naplemente előtt. Maradt reánk rabbitól 
is olyan imaszöveg, amelyben azért könyörög, hogy soha ne 
térjen nyugovóra valaki elleni haraggal szívében. Valóban: 
A napnak talán legszebb része az egymással való kiengesz-
telődés, a békesség helyreállítása. Aki ezt nem vállalja és 
nem gyakorolja, az ördögnek ad helyet! 

4. A lopás természetes jelenség volt az antik korban, 
főleg kikötővárosokban, közfürdőkben, piactereken. A rab-
szolga-társadalom hozta magával és táplálta ezt szinte meg-
szokott jelenséggé. Tanulságos Pál érvelése a lopás ellen. 
Nemcsak etikai szempontot emleget, nemcsak arra int, hogy 
ki-ki becsületes munkával tartsa el magát és háznépét, ha-
nem, hogy „legyen mit adnia a szűkölködőknek"! Ragyogó 
új gondolat, tipikusan páli és apostoli észjárás. Bár áthatná 
az „Ekklészia" népét nálunk és szerte a világon. Mennyivel 
hitelesebb lenne a Krisztusról szóló tanúságtételünk így az 
egyre inkább elemi gondokkal küzdő, sőt egyszerűen éhező 
százmilliók előtt. Gondoljunk az „észak—dél" ismert konf-
rontációjára, korunkban a dúslakodó százmilliók mellett per-
manensen éhező ezermilliókra . . . 
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5. Az „üres" beszéd közösségbontó tényező, legyen 
pletyka, fecsegés, rágalom, felelőtlen híresztelés. Ma már 
nem „női" vétek ez, sőt talán inkább jellemzi a férfiakat, be-
csületes munkavégzés helyett az éhes információ-gyűjtés, 
hírek vétele és továbbítása ellenőrzés és lelki fegyelem nél-
kül, az órákon át tartó értelmetlen fecsegés, hivatás és mun-
ka végzése he lye t t . . . Nem véletlenül szólt erről Jézus a 
hegyi beszédben olyan határozottan. Nyilvánvalóan nem sza-
bad elfeledkeznünk, hogy az üres beszéd pervertálja a szó, 
az ige hitelét, pedig Istennek úgy tetszett, hogy kegyelmének 
elsőrangú csatornája legyen éppen az emberi ajkon felcsen-
dülő szó, ige. Ez is családi körben kezdődik. Hiszen, ha a 
gyermek nem bízhat szülei szavában, mert számtalanszor 
tetten érte őket „üres" beszéden, ugyan miképpen jutna el 
az Isten igéjébe vetett bizalomhoz?! Ha egy igehirdető meg-
szokja az „üres" beszédet mindennapi életében, elveszíti szó-
széken is bizonyságtételének erejét és tekintélyét! 

6. Jellegzetesen páli summázás: Meg ne szomorítsátok 
Isten Szentlelkét! Mindaz, amit írt, mindaz, ami említés nél-
kül maradt, belefér ebbe az egyetlen mondatba. Régen meg-
halt édesapámra emlékezve, még ma is szívembe szúr a fáj-
dalom, amikor szomorúnak láttam komisz dolgaim miatt. 
Nem szólt, nem fenyített, „csak" szomorú vo l t . . . Az „Ekk-
lészia" minden tagjának tudnia kell, hogy szomorú a Szent-
lélek, ha vezetni akar és mi okoskodunk ellenszegülve, ha 
tanácsol és mi mindent jobban tudunk, ha valami nagyon 
szépet készít számunkra és nekünk minden egyéb fontosabb 
és értékesebb, ha hív valahova és nincsen időnk, ha küldeni 
akar valakihez, nekünk azonban más dolgunk van... 

Érett férfiúságra csak akkor jutunk el, ha következe-
tesen és határozottan mindent megteszünk azért, hogy miat-
tunk ne legyen naponta szomorú a Szentlélek Úristen! 
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« 

TANÍTÁS A RÉGI ÉS AZ ÚJ EMBER ÉLETÉRŐL 
5,1—20 

„Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyerme-
kei és járjatok szeretetben, ahogyan Krisztus is sze-
retett titeket és önmagát adta értünk áldozati ajándé-
kul az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, 
tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerül-
jön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, se sze-
mérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség: 
Ez nem illik, hanem inkább a hálaadás, hiszen jól tud-
játok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy 
nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége 
a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne té-
vesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért 
sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegye-
tek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség volta-
tok, most azonban világosság vagytok az Orbán. Élje-
tek úgy, mint a világosság fiai. A világosság gyümöl-
cse pedig csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek 
meg tehát, mi kedves az Ürnak és ne legyen részetek 
a sötétség terméketlen cselekedeteiben, hanem inkább 
leplezzétek le ezeket, mert amit titokban tesznek, 
izokról ugyan beszélni is szégyen, de amit lelepleztek, 
azt a világosság teszi nyilvánvalóvá, amit pedig nyil-
vánvalóvá tesz, az mind világosság. Ezért mondja: éb-
redj fel, aki alszol, támadj fel a halálból és felragyog 
neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek: 
ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas 
időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek 
meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Ür aka-



rata, ne részegedjetek még, mert a borral léhaság jár 
együtt, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egy-
másnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, 
énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az 
Ürnak és adjatok hálát az Istennek, az Atyának min-
denkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus 
nevében." 

5,1—2. Isten követői, mint gyermekek, atyjukat utá-
nozzák. Gyakorlati kép a gyermeknevelés teréről: Példa nél-
kül nem lehet nevelni. Viszont a gyermekek „utánozzák" 
atyjuk példáját. Erre késztesse az „Ekklészia" tagjait Krisz-
tus áldozata. Az „oszmé euódiász" ismert kifejezés az ószö-
vetségi iratokból. Az ezt követő parainézisz megalapozásáról 
van szó, hangsúlyozva Isten szeretetét, mégpedig Krisztus 
áldozatos halálának megpecsételt szeretetét. Az „agapé" pri-
mátusa, realitása a kereszthalál, amely kiapadhatatlan erő-
forrásként szabja meg a „Test" minden tagjának új életét. 
Ez az „agapé" teremti meg a világosságban folyó életet. Ta-
nulságos az egész szakaszban a szeretet és a világosság kap-
csolatának kiemelése. 

3—4. versek: Amikor a pogányok legfeltűnőbb vétkei 
kerülnek elő, nem szabad elfelejtenünk, hogy csak a Krisz-
tusban, az Ö szeretetében és világosságában válnak konkrét 
bűnökké. Hiszen a pogány világban kultuszian gyakorolt dol-
gokról van szó, amelyek nemcsak megengedettek voltak, ha-
nem még vallásos-mithikus értelmezést is kaptak a korabeli 
közgondolkodásban és életgyakorlatban. Természetes eszük-
kel képtelenek lennének megérteni, hogy ezek egyszerűen 
„bűnök"! De éppen itt érződik oly hatalmasan, mit is jelent: 
„en Chrisztó"!? Olv. lKor 6,12—17 verseit. Tehát nem te-
kinthető közömbös dolognak egyik magatartási forma sem 
(szó sincsen adiaforonról). Hiszen az érintett pogány vétkek 
kivétel nélkül az „agapé" elleni vétkek. Egyszerre Isten és 
ember ellen. Az „aiszchrotész" a tisztátalan beszéd kifejezése, 

• a „mórologia" az ostoba fecsegés, míg az „eutrapelia" a két-
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értelmű beszéd. Jellemző, hogy az apostol minden visszaélés-
sel szemben az emberi beszéd helyességének és tartalmának 
a hálaadást jelöli meg. Vö. Róm 8,28! 

Az 5. vers kivételt nem ismerő módon fejezi ki, hogy 
az ó-ember számára nincsen hely az Isten országában! 6—7. 
versekben Pál a lehető legélesebben ír, nincs megalkuvás, a 
„kapzsi" tulajdonképpen bálványimádó, amint ilyen az az 
ember is, aki a gyönyör, élvhajsza útját járja. Áthághatatlan 
a szakadék a régi és az ú j ember között. 8—9. versek: Ere-
deti őskeresztyén képzetek a világosságról és a sötétségről. 
Az „elenchein" értelme: Rábeszélni, meggyőzni valakit. 
A páli kép a világosság és sötétség határát nem az ismeret-
ben érti, hanem az üdvösség, illetve kárhozat vonalán. Meg-
győzőek a világosság gyümölcsei. 10—11. versek: Az evangé-
lium támadásba lendül. Hallgató keresztyén nem keresztyén. 
A dolgokat napvilágra kell hozni, a sötétben fényt kell derí-
teni. Csak így lehet megtérésre késztetni embereket. Tanul-
ságos, hogy a rabbinista körökben a „helyreutasítás" a fele-
barát iránti szeretet gyakorlásának egyik formája volt. Le 
kellett leplezni a sötétség terméketlen cselekedeteit! 

A 14. vers talán keresztelési liturgia tartozéka. Min-
denesetre hatalmas ébresztő szózat, nehogy az „Ekklészia" 
tagjait álom lepje meg és elhomályosodjék előttük Krisz-
tus arca! 

15—20. versek inkább pozitív tanítást nyújtanak az 
új élet gyakorlásának ügyében. Első helyre kerül az idővel 
való gazdálkodás. Az tud „akribósz peripatein", aki bölcs. 
A Lélektől kapott világosságban látja az összefüggéseket. 
Tudja, hogy maroknyi időnk van és ezért meg kell ragad-
nunk mindazt, amit Isten reánk bíz. Felragyogó alkalmak a 
szolgálatra ne hiúsuljanak meg oktalanul. Az alap mindig a 
Krisztustól kapott kegyelem, hiszen a megkeresztelt minde-
nestől elmerült Megváltója szeretetébe. Erre az alapra épül-
jön a mindennapi életfolytatás. Tudjuk, hogy Isten úgy visel 
gondot az emberekre, hogy egymásra bízza őket, hiszen a 
Fő és Test tagjaiban folytatja mentő szeretetének munkáját 
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Isten világterve szerint. Neki most földi értelemben nincsen 
keze, lába, ajka, a mienket igényli. A Vele való egység első-
sorban a szolgálat szentségében valósul meg. Esztelenség er-
ről megfeledkezni. Lehet valaki többdiplomás ember, ha ezt 
a bölcsességet nem birtokolja, esztelen és „meggondolatla-
nul" él. Semmivel sem helyettesíthetjük a Lélekkel való be-
teljesedést. Mindenféle mámor ördögi, a hazugság atyjának 
praktikája, akár bor, akár drog, akár eszmei fanatizmus, 
akár önégető szenvedély. Az istentisztelet felbecsülhetetlen 
értéke abban van, hogy ezektől mindig újra megszabadít 
bennünket a Krisztus Lelke által és egyre inkább meghódít 
az élet számára. Ismét felcsendül a tipikusan páli szemlélet: 
Hálaadás és ismételten hálaadás! A kifejezés érinti az úr-
vacsorai közösséget, de azon túlmenően Isten sokféle ajándé-
kára céloz az apostol. 

MEDITÁCIÓ 

A legmagasabb mérce ez: Legyetek Isten követői! 
Alexandriai Kelementől származik a mondat: A keresztyén 
ember abban gyakorolja magát, hogy olyan legyen, mint Is-
ten. A görögök jól értették Pált: „Mimeszisz" a rétori képzés-
nek fontos része volt, mert a kiváló szónokok utánzásának 
művészetét jelölte. Később alkalmazták a színészekre is. Pro-
fán hátterű szó, de az apostol tudatosan használja, hogy meg-
értesse olvasóival: Az új élet tanulásában, gyakorlásában, el-
sajátításában vegyenek példát Istentől! Valóban ennél nin-
csen magasabb mérce számunkra. 

Ennek az új életnek minőségét, erkölcsi szintjét fejezi 
ki továbbá az apostol, amikor szűzi tisztaságról beszél. Abban 
a világban, amelyben ez éppen nem jelentett erényt, hiszen 
a szexuális kilengéseket nem tartották bűnnek. Sőt természe-
tesnek tartották, még kultuszi igazolása is volt. Korinthus 
városában pl. a pogány templomokban százával voltak női 
papok, akik mint „szent prostituáltak" bevételeikkel a temp-
lom pénztárát gyarapították. Cicero egy ízben abszurdumnak 
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minősíti azt a felfogást, hogy a fiatalok szakítsanak meg testi 
kapcsolatokat ezekkel a kurtizánokkal. A számunkra elkép-
zelhetetlen összefonódás a pogány kultusz és bordély között 
abban a világban nem jelentett etikai problémát, Afrodité 
nagyszerű új temploma is ilyen bevételekből épült. Gondol-
juk meg, milyen súlyos mondatokkal fordul Pál levele olva-
sóihoz, mint kortársaihoz, akiket gyermekkoruktól körülvett 
és meghatározott ez a gyakorlat. Felmérhetetlen az az etikai 
hatás, amelyet a keresztyénség jelentett az antik világban. 
Ma is így lenne, ha a mai keresztyének is az apostoli mércé-
hez szabnák magukat erkölcsi életükben. 

Folytatódik az apostol etikai tanítása: A bűnnel nem 
szabad tréfálkozni, ostobán viccelődni. Herodotos feljegyezte, 
hogy a perzsa udvarban erkölcstelen dolgokról tilos volt be-
szélgetni. Logikus a menetrend: Először tréfálkozunk a bű-
nökkel, majd egyre inkább betöltik gondolkodásunkat és szí-
vünket, végül meghódítják magatartásunkat és nyomorult 
rabszolgákká tesznek . . . Az antik korban úgy gondolkodtak 
az emberek — filozófiai iskolák hatására! — hogy lényegte-
len, amit az ember „testi" vonalon tesz, hiszen nem az anyag, 
hanem a szellem-lélek tesz bennünket emberré. Téveszmék-
kel kell harcba szállnunk πια is, hogy megértsék az emberek: 
Elválaszthatatlanul összetartozik a „test" és „lélek" az em-
berben, kölcsönhatásuk nyilvánvaló, nincs értékkülönbség 
sem, hiszen Isten teremtette az egész embert és karácsony éj-
szakáján az inkarnáció örökre összekapcsolta a korábban ket-
tészakadt és így önmagában meghasonlott embert. Az üdvös-
ség az egész ember számára készült el és testestől-lelkestől 
Isten gyermekévé szentel meg! / 

Ezért folytatódik az apostol tanításában az etikai gon-
dolatmenet a „világosság" hangsúlyozásával. Elsősorban meg-
különböztetést jelenttett, amint a keleti bazár sötét ablakta-
lan helyiségéből a fényes utcára lépett ki a vásárló megvizs-
gálni az anyag, a portéka minőségét. Nekünk is így kell min-
dent megvizsgálni Isten világosságában . . . Ilyenkor leplező-
dik le a gonosz. De nemcsak nyilvánvaló lesz, hanem ha ki-
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ráncigáljuk a fénybe, el is pusztul, mert „fényérzékeny", be-
lehal, ha Isten világosságára kerül. Mennyi meditációs témát 
indít el bennünk mindez. Milyen gyönyörű a folytatás: „Min-
den, ami napvilágra jön, világosság", azaz a világosságnak 
önmagában van éltető, tisztító hatása. Van betegség, ame-
lyet csak a napfény gyógyít meg. Krisztus ebben az értelem-
ben a „világ világossága", egyszerre választja el egymástól a 
diabolikusan összekevert dolgokat, leleplezi a valóságot 'és 
ugyanakkor megtisztítva, meggyógyítva igazi, örök életre se-
gíti! Ezért zendül fel a gyülekezet ajkán valószínűen keresz-
telés alkalmával a néhány szóban idézett himnusz. Lehet, 
hogy a legrégebbi szövegtöredék. Később azt tartották erről, 
hogy az utolsó napon ezt az ébresztő himnuszt arkangyal 
zengi harsonájával, amikor megérkezik az „Ekklészia", ván-
dorútját bevégezve, az új világba! Nyilván ezért tanácsolja 
Pál a keresztyén symposiont pogány dőzsölés helyett, amikor 
a bölcs beszélgetés, a fel-feltörő ének zengi Isten dicsőségé-
re a hálaadást! Mert bármit el is vesztünk, bármitől meg is 
fosztanak bennünket, soha nem juthatunk olyan élethelyzet-
be, amelyben ne lenne indokolt a hálaadás. Isten mindig töb-
bet ad, mint amennyit megérdemlünk és sohasem hagy ben-
nünket atyai szeretetének ajándékai nélkül. Isten helyes is-
meretének, önmagunk helyes megismerésének, Krisztussal 
való közösségünknek legmegbízhatóbb igazolása a hálaadás. 
Gondoljuk csak meg, hogy az újszövetségi görög nyelvben a 
hálaadás: „eucharisztia" (Úrvacsora, oltári szentség!). Ennek 
személyes végiggondolása legyen belső szobánk, imaéletünk 
és oltárhoz járulásunk meditációs témája! 
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A KERESZTYÉN HÁZITÁBLA 
HÁROM SZAKASZBAN 

5,21—6,9 

F É R J — F E L E S É G 
5,21—33 

„Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében; 
az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az 
Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisz-
tus is feje az Egyháznak és Ö a Test üdvözítője is. De 
amint az Egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy 
engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek min-
denben. 
Férfiak! Ügy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisz-
tus is szerette az Egyházat és önmagát adta érte, hogy 
a keresztségben igéjével megtisztítva megszentelje, 
így állítja maga elé az Egyházat dicsőségben, hogy ne 
legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló. Ha-
sonlóképpen a férfiak is úgy szeressék a feleségüket, 
mint saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önma-
gát szereti. A maga testét pedig soha senki nem gyű-
lölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus 
is az Egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. 
,A férfi ezért elhagyja atyját és anyját és ragaszkodik 
feleségéhez és lesz a kettő egy testté!' Nagy titok ez, 
én pedig ezt Krisztusról és az Egyházról mondom. De 
Ti is? Mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, 
mint önmagát, az asszony pedig tartsa tiszteletben a 
férjét." 
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„Hüpotasszomenoi" (part) valamit valaminek aláren-
delni, alávetni, de úgy, hogy ez szabad akarat döntéséből és 
szeretetből fakadó elhatározás legyen. „Fobosz" a legnagyobb 
tiszteletnek, régi magyar szóval élve, félelemnek a kifejezése. 
Bizonyos irreleváns értelemben tagadhatatlan: Egyszerre je-
lenti a Krisztus előtti teljes meghódolást és azt a mélységes 
tiszteletet, félelmet, amit Krisztus támaszt bennünk. A hár-
mas tagozású házitáblának ez az alapvetése. A kulcskifejezés 
természetesen a „Krisztus féleimiében". Mindazt, ami követ-
kezik, csak így lehet és szabad értelmeznünk! 

Mivel férj a „kefalé" (fej), ezért a feleség vesse magát 
alá férje akaratának. Az analógia szerint Krisztus és az egy-
ház közti kapcsolat áll fenn a férfi és asszonya között. 
„Autosz to szomatosz szótér" Bengel szerint „vir non est 
servator uxoris", tehát az „üdvözítő" kifejezés nem a férfit 
jelöli meg, hanem Krisztust. A 24. vers összefüggése világos-
sá teszi, hogy szó sincsen erről az engedelmességről erkölcs-
telen igény esetén. Ez fel sem vetődhet éppen Krisztus és az 
„Ekklészia" analógiája miatt. Inkább a férfi kötelességét szab-
ja meg a vonatkozás. Mit is tett Krisztus az „Ekklészia"-ért? 
önmagát odaadta, mint szeretete döntő bizonyságát. A 26. 
versben „hagiadzein" a keresztségben történik, elsősorban 
szakrális értelemben s ezért utána etikai értelemben is. „En 
rémati" a keresztség szerzési igéire céloz. Pál számára „réma" 
mindig Isten kinyilatkoztatást nyújtó szava. A 27. vers esz-
katológikus értelmű. „Szpilosz" testi szennyfolt. „Rutisz a 
testet torzító ráncot jelöl. Így az „Ekklészia" fiatal szépségben 
áll előttünk. Az „Ekklészia", mint Krisztus Teste mindig fia-
tal és szép! 

28. vers kicsit nehézkes: „mint saját testüket". Való-
színűen itt a „szórna" annyit jelent, mint „önmagát". 29. vers: 
Az alapkifejezés „paredóken" s arra vonatkozik a két új ki-
fejezés: „ektréfó", a gyermeknevelés ismert szava a táplálás-
ról és a „thalpó", a melegítés, oltalmazás szava, eredetileg a 
madárvilágból az anyamadárnak keltető, biztos fészket nyúj-
tó magatartása. Érdekes a 31. versben a görög szó „prosz-
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kolléthészetai" csüngeni, ragaszkodni. A szó gyöke „kolla" 
enyvet jelentett. Tehát összeenyvezettként élni, senki sem 
bonthatja szét alapvető károsodás, ill. károkozás nélkül! Régi 
vita fonódik a 32. versben előforduló szóhoz: „miiszterion", 
ami azonban az összefüggés alapján semmiképpen sem a há-
zasságra vonatkozik (vö. a római felfogást a házasság szent-
ségéről!), hanem az „Ekklészia"-ra vonatkozik! 

MEDITÁCIÓ 

Hallatlan újságot jelentett abban a korban — ma újra! 
— a páli tanítás, amely szerint a házasság egy férfinek és egy 
nőnek testben-lélekben-szellemben való, halálig tartó egye-
sülése, közössége. Nem is egy történész azzal magyarázza az 
antik kultúra pusztulását, hogy nem becsülte a női nemet, az 
asszonyokat és az anyaságot. A társadalom széthullásának 
primér okát ebben látják sokan ma is. 

A zsidóknak szánalmas véleménye volt a nőkről. Van 
olyan reggeli imádság a zsidóknál, amelyben a férfi hálát ad, 
hogy nem született „sem pogánynak, sem rabszolgának, sem 
asszonynak"! Zsidó gondolkodás általában nem tekintette tel-
jesértékű személynek az asszonyt, inkább vagyontárgynak, a 
férj tulajdonának. Nem is rendelkeztek jogi védelemmel. Fér-
jeik tetszés szerint bántak velük. Bár elméletileg eszményien 
is beszéltek róluk — vö. a mondásukat, amely szerint egy zsi-
dó inkább meghal, de nem lesz bálványimádó, gyilkos vagy 
házasságtörő — gyakorlatilag más volt a helyzet. A válást 
könnyűvé tették. Vö. 5Móz 24,1, csak az volt a kérdés, ho-
gyan értendő „valami ellenszenveset talál benne"? A szigo-
rúbb rabbik, élen Shammai rabbival, kizárólag házasságtörés-
re gondoltak azzal, hogy ha egy asszony még olyan gonosz 
is lenne, mint Jézabel volt, de nem követ el háziasságtörést, 
szó sem lehet válásról. A liberális írásmagyarázat képviselői, 
élen Hillel rabbival, nagyvonalúan értették a mózesi szöve-
get. Szerintük már az is válóok, ha egy asszony elsózza az 
ételt, ha fedetlen fővel utcára lép, ha az öreg szülőkről tisz-
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teletlenül beszél, lusta vagy civakodó stb. Világos, hogy egy-
re inkább ez az értelmezés vált közkeletűvé. Akiba rabbi már 
azt is elegendő válóoknak tartotta, ha a férfi olyan asszonyt 
talált, aki feleségénél vonzóbb volt számára. Elképesztő vi-
lág! S az asszonyoknak nem volt jogi lehetőségük se védeke-
zésre, se arra, hogy ők mondassák ki a válást. Csak a férfi 
indíthatta el sima szöveggel, ami máris megszüntette a há-
zasságot: „Ezen okmány szerint elbocsátalak, szabad vagy, 
bárkihez feleségül mehetsz . . ." s két tanú előtt az aláírt pa-
pír kézbesítése máris perfektuálta a válást. Egyetlen kikötés 
volt, a hozomány visszaadása. Krisztus előtt és nélkül még a 
zsidó házasság is ennyire veszélyeztetett kapcsolat volt. 

Nem volt jobb a helyzet a pogány világban sem. A 
prostitúció beépült a társadalom gyakorlatába. Krisztus előtt 
350 évvel Demosthenes tétele: „Hetéráink vannak kielégü-
lésünkre konkubinátusaink, hogy velük aludjunk és felesé-
günk, aki törvényes gyermekeink anyja és'jó háziasszony le-
gyen". Az asszonyok ki voltak zárva a nyilvánosságból, kí-
sérő nélkül nem léphettek ki az utcára. Xenophon szerint 
mindez azért, h o g y az asszonyok minél kevesebbet lássanak, 
halljanak és kérdezzenek. Görög leányok férjihezmentek úgy, 
hogy férjeik házonkívül keresték a gyönyört stb. Már Sok-
rates feddőzött: Feleségeink, akikre legdrágább értékeinket 
bízzuk és velük mégis a legritkábban társalgunk, csak azt 
várjuk tőlük, hogy törvényes utódokat szüljenek nekünk és 
vezessék a háztartásunkat?! A görög nyelvben ismeretlen volt 
a házassági hűségre vonatkozó kifejezés. 

Rómában sem volt kedvezőbb a helyzet Pál korában. 
A köztársaság első öt századában egyetlen válás sem volt. Pál 
korában .már felbomlásban volt a rómaiak családi élete, ott-
hona. Seneoa szerint a római nők férjhezmennek, hogy elvál-
hassanak és elválnak, hogy újra férjhez menjenek. Martialis 
említ olyan asszonyt, aki tíz esetben kötött házasságot. Hiero-
nymus említ egy asszonyt, aki olyan férfivel élte 23. házassá-
gát, akinek ő 21. felesége volt. Augusztus császár is azért kö-
vetelte Líviától a válást, mert mást akart feleségül venni Ci-
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cero azért vált el idős feleségétől, hogy egy gazdag fiatal nőt 
vehessen feleségül, akinek jogtanácsosa volt s akinek pénzé-
vel ki akarta fizetni rengeteg adósságát. Suetonius szerint 
egy előkelő római nő öngyilkos lett, mert nem volt hajlandó 
elválni és Tibérius császár felesége lenni. Az apostol környe-
zete, a római birodalom összmiliője a házasságtörések kor-
szakát jelentette. Ebben a világban fejti ki Pál tanítását a 
házasságról. Bizony, a gyermekeken kívül az asszonyok kö-
szönhettek legtöbbet Krisztusnak! 

Pálnak a keresztyén házasságról szóló tanítása bizo-
nyos fázisokon át érlelődött és fogalmazódott. Ismerős az 
lKor levél 7. fejezete, ahol szerinte, a házasság jobb, mint a 
házasságtörés, de önmagában nem értékelte még akkor kel-
lőképpen. Akkori véleményét .meghatározta a paruziavárás. 
Azóta azonban évek teltek el. Már nyilvánvaló, hogy Krisztus 
visszatérése kiszámíthatatlan és nincsen kötve az ő nemzedé-
kük idejéhez. Így a tipikusan páli tanítást a keresztyén házas-
ságról az efezusi levél nyújtja. Érdemes személyesen meditál-
ni a kijelentő mondatok fölött. A kiindulás az „agapé", tehát 
nem hatalmi alapvetésből indul, hanem a szeretet örökkévaló 
bázisáról. Ezért is a csodálatos házassági tablóban mindig az 
agapéről van szó. Ez az igazi szeretet legyen áldozatos. Analó-
gia Krisztusnak az „Ekklészia" iránti szeretete. Chrysostomus: 
Azt akarod, hogy a feleséged engedelmes legyen? Vedd körül 
őt olyan gondoskodó szeretettel, mint amellyel az Űr körül-
öleli az egyházat. A házastársi szeretet legyen tisztító erő. 
Amint az „agapé" mindig megszentel, megtisztít, megváltoz-
tat és egyre inkább hasonlóvá tesz a Krisztushoz! Éppen ezért 
a férfi sohasem tekintheti feleségét kiszolgáló személynek, 
házicselédnek, mint „önmagát", úgy szeresse. S ez a szeretet 
eltéphetetlen. Ezért a szeretetért elhagyja a férfi szüleit és 
egy testté válik feleségével. Fantasztikus eszménykép ez 
olyan világban, amelyben — nemcsak régen! — úgy cserebe-
rélik partnereiket az emberek, mint ruháikat és elveiket . . . 
Az egész titoknak egyetlen magyarázata és lehetségesítője 
van: Krisztusban. Ha naponta az ŰRban éljük a házasságun-
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kat, akkor ez a titok — két ember csodálatos egysége! — 
mindenki előtt nyilvánvaló lesz Isten dicsőségére. Levelünk 
nagy témája, mint tudjuk, a Krisztusban való egység. Ennek 
kiindulópontja, alapja a keresztyén házasság. Minden lokális 
gyülekezet annyira erős, ahány egészséges, keresztyén há-
zasság valósul meg soraiban. Ezért érvényes ez a tétel a tár-
sadalomra, a népre is, sőt az egész világra, egy-egy korszak-
ra. Az induló egyháznak látható ereje és hódító hatása a po-
gány világban a keresztyén házasság és család volt! Bőven 
van ismét meditációra okunk . . . ! Nem feledve egyetlen perc-
re sem, hogy a keresztyén házasságot nem két személy való-
sítja meg, hanem három. Közöttük az első — Krisztus! 

S Z Ü L Ő — G Y E R M E K 
6,1—4 

„Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Or-
bán, mert ez a helyes. ,Tiszteld atyádat és anyádat'. Ez 
az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig 
ez: ,Hogy jó legyen dolgod és hosszú életű légy a föl-
dön'. Ti pedig atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, 
hanem neveljétek az Ür tanítása szerint fegyelemmel 
és intéssel." 

6,1 értelme „tuto gar esztin dikaion", azaz a természet 
rendjének megfelelő, általános erkölcsi kötelesség az egész 
emberiségben, vö. Kol 4,1; Fii 1,7; 4,8: 6,2 v. a dekalógus 4. 
parancsolatára utal, ahol a ,,'próté" nem szám, hanem jelen-
tése: Előkelő helyen álló, kiemelt, rendkívüli stb. Értékelési 
megjelölés, vö. Mk 12,28—29. Fontosságát az adja, hogy iste-
ni ígérettel jár együtt. 6,3 v. az eredeti értelme a szentföldre 
utalt, most nyilvánvalóan általános értelmű, hiszen minden 
emberre 'érvényes. 4. ν. A korabeli viszonyoknak megfelelően 
a nevelés ügye az atyák: kezében volt. Nagy kísértést jelen-
tett ebben a patriarkális társadalomban a tekintély nyers 
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hangoztatása, mintegy hatalommal való visszaélés. Ha az atya 
így tesz, gyermekét minden atyasággal, Isten atyaságával is 
szembefordítja! A superioritásnak gőgös érvényesítése vét-
kes, mert elfelejti, hogy egy másik emberről van szó, akkor 
is, ha még gyermek. Mindenképpen Isten teremtménye! A 
Kol 3,21 tartalmán túlmegy, hangoztatva a fegyelmezést és 
intést. A „küriu" nem gen. obj., hanem gen. szubjekt. azaz a 
nevelés oélja az Úrhoz segítés, hiszen a tulajdonképpeni ne-
velő az Ür! 

MEDITÁCIÓ 

Krisztus a gyermekeknek, még az asszonyok számára 
jelentett nagyszerű fordulatnál is többet hozott! Ugyan min-
den kultúrkörben természetes szeretet köti össze szülőket 
gyermekeikkel, mégsem tagadható, hogy Krisztus nélkül a 
gyermekek sorsa általában nagyon nehéz volt. Gondoljunk a 
„patria potestas" római értelmezésre és gyakorlatára. A gyer-
mekek atyjuk haláláig nem válhattak nagykorúvá. Ki voltak 
szolgáltatva az atyai hatalomnak. Már születéskor kezdődött 
ez: A megszületett csecsemőt az apa elé tették. Ha karjára 
vette, magasra emelte, akkor elismerte sajátjának. Ha nem, 
akkor a gyermek, mint kitaszított, kikerült a piactérre, ahol 
az vette meg, aki többet adott érte. S azután felnevelhette 
ingyen szolgának, ha lány volt, eladhatta bordélyháznak. Ja j 
volt a beteg vagy torz gyermeknek! Nem volt irgalom, leg-
gyakrabban vízbe fojtották őket. Ha volt is tisztes kivétel, 
mégis ez volt az általános gondolkodás és eljárás. Ebben a tár-
sadalmi helyzetben fogalmazza meg az apostol a házitábla 
második szakaszát! 

Az „első" parancsolat azt is jelentette, hogy a gyer-
mekeknek elsősorban ezt a parancsolatot kellett megtanul-
niok. Csak így szoríthatták őket feltétlen engedelmességre. 
A másik oldal az atyák magatartása. (Bengel szerint azért 
m'ncs szó az anyákról, mert ők természetükből fakadóan több 
türelmet tanúsítanak gyermekeik iránt, mint a férfiak.) El-
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gondolkoztató a szöveg: „parorgidzete" imp. a szó értelme: 
Felingerelni, megdühíteni, amikor olyan állapot létesül, 
amelyben a két személy nem találkozhat, egymás mellett fut-
nak a gondolatok és érzések, de sohasem találkoznak, nem 
egészítik ki egymást, nem lesz „egység". Kol 3,21-ben para-
lel helyen tanulságos a kiegészítés „nehogy kétségbeessenek" 
„athümószin" elveszíteni az életkedvet, bátorságot, megtörtté 
válni stb. Családlátogatások, gyermekpszichológusok rende-
lői stb. ma is hány esetben hoznak elénk ilyen gyermekeket. 
Nem hiába magyarázta már az öreg Bengel, hogy a gyermek-
nevelés egyik legnagyobb veszedelme az, ha „megtörik" a 
fiatalt állandó ócsárlással, teljesíthetetlen igények terhével 
és maximális elvárásokkal. Talán személyes motívum is rej-
tőzik a kifejezés mögött. Pál saját szigorú neveltetésére gon-
dolhatott. 

Kétségtelen tény, hogy a társadalmi viszonyok változ-
nak s így a közgondolkodás is más, mint régebben. Nem sza-
bad tehát a „tegnap" házához, annak szokásaihoz és elveihez 
kötni a fiatalt, mert mi ugyan ott maradunk, de gyermekünk 
a holnap házát építi. Elkeserítő azonban az a szülői nevelés, 
amelynek állandó nyitánya: „Bezzeg az én időmben . . . !" 

Az „agapé" vonzó formája a bizalom. Enélkül nincsen 
nevelés. Az adagolást eltéveszthetjük, de mindig kisebb hiba 
támad a túl nagy bizalomból, mint amennyi rossz a bizalmat-
lanságból ! 

Gondoljunk reformátorunkra, akinek atyja szigorú 
volt és kemény. Valószínűen sok fájó gyermekkori emlékére 
gondolt Luther, amikor azt tanácsolta: „Igaz, hogy aki taka-
rékoskodik a vesszővel, megrontja gyermekét, de mégis le-
gyen a vessző mellett mindig egy almácska is, amelyet meg-
kap a gyermek, ha jól viselkedik . . . !" 
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Ú R — S Z O L G A 
6,5—9 

„Szolgák! Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedje-
tek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisz-
tusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek 
akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként csele-
kedjétek az Isten akaratát. Lélekből, jóakarattal szol-
gáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek, 
tudván, hogy ha valaki valami jót tesz, azt vissza fogja 
kapni az Ürtól, akár szolga, akár szabad. 
Ti pedig urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a 
fenyegetést, tudván, hogy él a mennyekben az Úr, aki 

• nekik is, nektek is uratok és aki nem személyválogató." 

„Kürioi kata szarka" világos megkülönböztetés a 
mennyeiektől. Különben könnyen támad félreértés. Az evan-
géliumnak hirdetése a szabadságról és egyenlőségről fél-
reérthető szociális revolúció igazolására. — „Haplotéti tész 
kardiasz" Barth szerint „őszinte szívvel" értelmű, tehát nem 
úgy, hogy külsőleg szolgálni látszom, de belül tele vagyok 
lázadással és gyűlölettel. Lehetséges magatartásról ír az apos-
tol, hiszen az alapvetés félreérthetetlen „hósz tó Chrisztó" 
azaz a munkát Krisztusra nézőén kell végezni, olv. Kol 3,24. 
Különben az egész szemfényvesztés lenne, látszat, az embe-
rek tetszésére néző forgolódás a munkában (ofthalmoduleia 
— anthrópareszkoi). Tehát „eksz pszüchész", szívből szolgálni 
és nem csupán a szemnek. A 7. vers erősíti azzal, hogy ,,met' 
eunoiasz" azaz jóakarattal menjen végbe a szolgálat, ugyanis 
a keresztyén ember mindig az Úrnak szolgál, nemcsak |öldi 
urainak. A 8. vers az előző magatartás jutalmát fejezi ki, amit 
megad az Űr. Nagyszerű vigasztalás volt ez a keresztyén rab-
szolgák számára. A 9. versben a földi urakat inti az apostol, 
hogy ne fenyegetéssel hajtsák végre akaratukat rabszolgáik-
kal, hanem emlékezzenek mindnyájan arra, hogy ők is az 
Űr hatalma alatt állnak. Akár így, akár úgy, rabszolga vagy 



úr valaki, mint keresztyén ember, számoljon azzal, hogy a 
földi, szociális helyzet senki számára sem jelent immunitást 
Isten haragja ellen! 

MEDITÁCIÓ 

A házitábLa harmadik szakasza az „Ekklészia"' számta-
lan tagját érintette. Becslés szerint az apostol korában mint-
egy 60 millió rabszolga élt a birodalomban. A római polgár-
joggal rendelkezőket mérhetetlen restség jellemezte, méltó-
ságukon alulinak tartották a munkát. Így gyakorlatilag min-
den munkát a rabszolgák végeztek el. Még az orvosok és taní-
tók is rabszolgák voltak. A császárok bizalmasai, ügyintézői, 
titkárai, pénztárosai is rabszolgák voltak. Akadtak „jó" urak 
is, akik meghitt kapcsolatban éltek rabszolgáikkal. Plinius 
említi, hogy mekkora fájdalmat okozott neki egy hű rabszol-
gájának elvesztése. Mégis általánosságban embertelen volt ez 
a társadalmi „rend". A törvény előtt nem személyeknek, ha-
nem vagyontárgyaknak számítódtak. Amint Aristoteles kife-
jezte: „A rabszolgák élő eszközök, amint az eszközök élettelen 
rabszolgák". Varró szerint a mezőgazdaságban vannak artiku-
láltan beszélő, artikulátlanul hangot adó és néma csoportok. 
Az elsőbe tartoznak a rabszolgák, a másodikba a barmok, a 
jószág és végűig a harmadikba a szerszámok, szállító eszközök, 
kocsik stb. Cato szerint az a jó gazda, aki időnként számbave-
szi rabszolgáit és a használhatatlant kiveti, hiszen „értelmet-
len az öreg és beteg rabszolgát etetni". Tudjuk, hogy a rab-
szolgák élete és halála fölötti jog egyedül urukat illette 
(Gaius II. század derekán). S ha egy rabszolga megszökött, 
legkedvezőbb esetben homlokára égették az „F" betűt (fugi-
tivus), gyakrabban keresztre húzták, hogy napokon át tartó 
kínjával elrettentsen másokat a szökéstől. 

Mit jelent az evangélium a keresztyén rabszolgák szá-
mára? Könnyű kísértés a mai gondolkodást visszavetíteni az 
antik korra, illetve szekuláris megfontolásból kiformálni a 
keresztyén rabszolgák házitábláját. Pál azonban a „Krisztus-
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ban" tájékozódik kizárólag és az „Ekklészia" minden tagja 
számára nemzedékről nemzedékre ez az egyetlen orientálódás. 
Ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy Uruk kezéből veszik 
naponta élethelyzetüket, munkájukat éppen ezért az Űr előtt 
végzik, a legsúlyosabb konfliktusok között sem engednek lá-
zadó indulataiknak, hanem állhatatosan állnak abban a hi-
tükben, hogy az Urat szolgálják, mert nem a földi uraknak, 
hanem az Űmak szolgái. Amiképpen földi uraik is az Űr szol-
gái, ha nem is tudnak erről. Egyképpen felelősek az Űr előtt 
mindenért! Ezeket a súlyos mondatokat a gyakorlatban az 
tette elviselhetővé számukra, amit az „Ekklészia" megtapasz-
talt egysége nyújtott újra és újra. Krisztusban nincsen szol-
ga és nincsen szabad . . . , válaszfalak ledőltek és ujjongó 
örömmel élték át ebben a romokban heverő világban azt az 
új közösséget Istennel és egymással, amit számukra az átélt 
és személyesen megtapasztalt egység jelentett a Krisztusban. 
Csak azok nem értik ezeket a páli mondatokat, akik számára 
ez még ismeretlen valóság. Ne helyezzük hitük elé minden-
napi életüknek sokszor iszonyatos szenvedéseit, hanem ezek 
fölött próbáljuk megérteni a Krisztusban kapott új életük 
erejét, vigaszát és reménységét. Az azonban bizonyos, hogy 
az induló egyházban a keresztyén rabszolga-testvéreink aj-
kán hasonlíthatatlanul forróbb volt a mindennapi ima, mint 
nálunk: „Jöjjön el a Te országod!" 
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ISTEN FEGYVERZETÉBEN 
6,10—20 

„Végül pedig erősödjetek meg az Orbán és az ö hatal-
mas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverze-
tét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel 
szemben, mert a mi harcunk nem test és vér ellen fo-
lyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világá-
nak urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a meny-
nyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel 
az Isten fegyverzetet, hogy ellenállhassatok a gonosz 
napon és mindent leküzdve megállhassatok: álljatok 
meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel és 
magatokra öltve a megigazulás páncélját. Kössétek lá-
batokra a készséget a békesség evangéliumának hirde-
tésére. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, 
amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyi-
lát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is és a Lélek 
kardját, amely az Isten igéje, minden imádságotokban 
és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek 
által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes kitartással 
könyörögve az összes szentekért és énértem is, hogy 
adassék nékem az ige, ha beszédre nyitom a számat, 
hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, 
amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátor-
ságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell." 

ψ» 
_ i - : 

A zárószakasz témája váratlan és meglepő. Az ,,ecc-
lésia militans" tulajdonképpeni frontja nem egyszerűen ön-
magunk elleni, nem is ellenséges érzületű emberek elleni har-
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cot jelöl. Az apostol szerint tulajdonképpen szellemi erők és 
gonosz lelkek elleni küzdelemről van szó. 

„Endünamuszthe en kürió" passzív forma. Hogyan le-
het ezt megparancsolni? Az egyetlen erőforrás, tipikusan ke-
resztyén küzdelmünkhöz, maga Krisztus. Az Ö ereje előtt kell 
mintegy megnyílnunk, hogy betölthessen Krisztus erejének 
áramlása. Arról az erőről van szó, amellyel Jézus is vívta pá-
ratlan harcát és győzött. A passzív igeforma szükséges annak 
megértéséhez, hogy Krisztus ereje akar betölteni bennünket, 
hogy jánosi kifejezéssel élve, „kegyelmet vegyünk kegyelem-
re". Krisztusban ez a győzelmes erő bőséggel áll rendelkezé-
sünkre. Mivel minél inkább keresztyénné válunk, az „Ekklé-
szia" minél inkább a Krisztus Teste, annál nyugtalanítóbb 
tényezőkké válunk ebben a világban, konfrontációk növeked-
nek, élesedik a harc. Senki számára nem jelent felmentést sa-
ját erőtlensége. Ez nyilvánvaló. De itt Isten hatalmáról van 
szó, a Krisztusban bővölködve áradó, győzelmes erőről! 

11. vers: Egyetlen katona sem bízik testi erejében, ha-
nem inkább a fegyverzetében. Ezért kell minden hívőnek 
megragadnia az Istentől kínált fegyverzetet. Pál a római ka-
tona mindenki számára ismert fegyvereit allegorizálja, de 
hiányzik a lándzsa említése. Talán azért, mert közelharcról 
van szó s ahhoz elég a rövid kard?! Hangsúlyos a harc kímé-
letlen súlyossága. Az Isten fegyverzetének képe visszanyúlik 
az ószövetségre. Először JAHVE fegyvereiről hallunk, vö. 
Ézs 59,17 avagy gondoljunk Zsolt 35,1 etc. Azért „Isten" fegy-
verei ezek, mert Isten adja a küzdőknek, („arjna quae offe-
runtur, suppeditantur a Deo.") A gondolat különben is kézen-
fekvő, amely szerint a hivő ember Isten oldalán harcos (mi-
les). Ismerős a holttengeri tekercsekből a világosság fiainak a 
sötétség fiaival vívott ádáz harca. Levelünkben gondolati pár-
huzamokon túl valójában az „Ekklészia" és az ördög közti 
harcról van szó. Az üdvösség népével szemben fortélyos fo-
gásokkal, aljas trükkökkel próbálkozik a „diabolosz". Tehát 
„methodeiai" ismét oly ravasz mesterkedésekre utal, amelyek 
mindig újra meglepőek. Isten fegyverei nélkül tehetetlen is 
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lenne mindezzel szemben az ekklészia" népe. (Vö. Luther 
harci éneke szövegét!) — 12. vers: Csak itt szerepel „pálé" 
azaz ringben, szorítóban vívott harc, szorosan, testközelben. 
A „halma kai szarka" nem annyira az ösztöni pusztító indu-
lati erőkre vonatkozik bennünk, hanem emberi ellenfelekre. 
Ezeken túlmenően igazi ellenségünk maga a „diabolosz". A 
hármas felsorolás: „Archai, ekszusziai, koszmokratoresz" a 
korszakokról szóló tan ismert kifejezései. „Antiszténai", te-
hát szó sem lehet gyáva megfutamodásról, hanem elszánt el-
lenállás a dolgunk. „En hémera té ponéra" valószínűen a 
paruzia előtti, végső harc szakaszát jelöli. Bengel: „ubi ma-
lum vos invadit" s ez a kommentálás talán a személyes halá-
lunk órájára is vonatkozik, arra a végső tusára, amelyet 
mindnyájan megvívunk. „Katergaszamenoi" aor. part. hadi-
nyelv szakkifejezése, arra vonatkozva, amikor a kétségesnek 
látszó harci helyzet átbillen a most már végső győzelemre. 

„Sztéte" aor. imp. „hisztamai"-ból, „peridzószamenoi" 
aor. pa r t . . . „Hoszfüsz" csípő, derék. „Thóráksz" a páncél. 
„Hetoimaszia" készség valamire, állapot megjelölésként. A 
„thüreiész" a hosszú pajzs neve. „Perikefalaia" sisakot jelöl. 
„Kairosz" az alkalmas idő, a megfelelő pillanat, a „maga ide-
jében", „eisz autó" a célt, szándékot fejezi ki. „Agrüpneó" 
álomból felserkentként, éberen és ébren lenni. „Parrészia" 
nyílt beszéd, amelynek során a hallgató elől semmi sem ma-
rad elhallgatva. „Preszbeuó" követként utazni és munkálkod-
ni. „Halüszisz" nemcsak lánc, hanem maga a fogság is. „En 
autó" ti. az evangélium titkára utal. „Parrésziászómai" aor. 
conj. bátran szólni, feszélyezettség és gátlás nélkül. 

MEDITÁCIÓ 

„Végül . . . " a búcsú percei. Mintegy az utolsó szó jo-
gán valami nagyon fontosnak közlése. Családtagok ezért lesik 
haldokló szeretteik utolsó szavait. Kórházi elhelyezés esetén 
tudakolják a nővérektől vagy a betegtársaktól.· Rendszerint 
summázás formájában jelentkezik, mint Pál esetében is. Tud-
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ja, hogy levele címzettjeire milyen kemény harc vár. Az an-
tik korban sokkal veszélyeztetettebb volt az emberi élet, 
mint ma. A tudatosan keresztyén életforma pedig minden le-
hetséges ellenséges erőt magára von. Az apostol úgy tekint a 
világra, mint egy óriási harcmezőre. Mindenki harcol min-
denki ellen. Egyedül az „Ekklészia" az a hely, ahol Krisztus, 
ledöntve a válaszfalakat, önmagába „szerkeszt mindent ösz-
sze" csodálatos egységbe, hogy legyen az emberiség előtt mo-
dell és legyen az emberiségnek reménysége. De a „diabolikuis" 
szétszakadozottság és halálos gyűlölködés természetében re j -
lik Krisztus, a Fő és az „Ekklészia", a Test elleni könyörtelen 
harc ,,e világ urának" vezényletével. Az apostol előtt szám-
talan arc villan fel, nevek jutnak eszébe, emlékek rajzanak, 
sorshelyzetek szorítójában élő kis, lokális gyülekezetek . . . és 
nagyszerű finálé gyanánt szól Isten fegyverzetéről, amely 
nemcsak megtartja Isten népét e világon, hanem győzelemre 
viszi a világért vállalt küldetését is. Hiszen önmagában nem 
a „világ", még ellenséges emberek sem, jelentik a másik 
frontot, tán legkevésbé a bennünk kísértő vágyak, indulatok, 
ösztönök, a tudatalattiból feltörő önösségek stb., — hanem 
a „diabolosz" hatalmas seregével, a démonokkal! Pál azonban 
meg van győződve arról, hogy Isten nemcsak küld, hanem fel 
is szerel. Nemcsak harcba indít, hanem ellát győztes fegyve-
rekkel. Miközben megragadja szívét Isten fegyverzetének 
gondolata, ráesik tekintete a vele összeláncolt római katoná-
ra. Tipikusan páli módon, mindenki számára érthetően, a na-
gyon jól ismert római katona fegyverzete, mint képsor, fo-
galmaztatja meg vele az „Ekklészia" bátorításának záróbeszé-
dét, mondatai úgy formálódnak, ahogy zeng a győzelem 
harsonája! 

Mindenekelőtt Isten népe ebben a világban övezze fel 
derekát igazságszeretettel. A korabeli, bokáig érő tóga, ha 
nem volt övvel felhúzva és megkötve, lehetetlenné tette vol-
na a friss mozgást, munkát és harcot egyformán. Az igazság-
szeretet az ördögnek, a hazugság atyjának éles ellentéte. Ma 
is jól vésse minden keresztyén ember szívébe, hogy az ördög 
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ellen reménytelen ördögien küzdeni, hazugság ellen hazug-
sággal vagy féligazsággal. A „szabályszerű" küzdelem úgy in-
dul, hogy az igazság iránti olthatatlan szeretet tölti be szivün-
ket! Tanulságos, hogy páncélunk a „megigazulás", Pál ked-
venc kifejezése arról, hogy mit is kapunk ajándékba drága 
Megváltónktól. Ugyanis a harcban mi sem vagyunk sérthetet-
lenek s a legkisebb vétkünk vagy mulasztásunk máris a „vád-
ló" ajkán ellenünkre szól. Hogyan is lehetne harcolni az ördög 
ellen, ha nem rejtőzünk el egészen és maradéktalanul Jézus-
nak engesztelő vérében? . . . „hogy ne láttassák ki semmikép-
pen sem meztelenségünk rútsága . . . !" A harcoló keresztyén 
katona szüntelen imája: „Takarj be egészen!" Tulajdonkép-
pen sajátos csengést kap ebben a helyzetben a kulcsszó: 
„Krisztusban". Azt jelenti, hogy fölöttünk és alattunk, mel-
lettünk, előttünk és mögöttünk csak Te légy egyedül Krisztu-
sunk! Sohasem kell szégyelnünk, hogy mi szüntelenül bűn-
bocsánatból élünk. Ez a mi páncélunk! 

Mivel csapodár szívünk hamar meghidegül, jókedvünk 
elreppen ós úrrá lesz raj tunk könnyen a fáradtság vagy re-
ménytelenség, szükségünk van a békesség evangéliuma hir-
detésének „készségére", hogy akkor is vállaljuk és végezzük, 
ha nem látunk gyors eredményt, ha kinevetnek, ha üldöznek, 
ha egyedül maradunk . . . Elgondolkoztató, hogy a kíméletlen 
közelharcban Pál a hit pajzsáról beszél és azt a katonai fel-
szerelést nevezi meg, amelyet általában a fegyverhordozó ta > 
tott a harcos elé. A „diabolosz" égő kanóccal ellátott nyilát a 
hit oltja ki, amennyiben nemcsak személyes hitünk, hanem 
az egész „Ekklészia" közös hite, hiszen a hit egységébe fogott 
bennünket össze Krisztus. Az „üdvösség sisakja" kifejezi, 
hogy a legádázabb tusában is betölt bennünket a bizonyos-
ság, hogy .útban vagyunk a csodálatos jövendő felé, a szá-
munkra megígért és számunkra készentartot üdvösség nagy 
napjára. Csatavesztés, ha eltűnik az egyház népéből az „esz-
katológia", amely egész egyszerűen az élő reménységet jelen-
ti. Túllátni láthatókon a legsötétebb éjszakában és „látni" az 
új nap fényét, vereségek és fájó sebek útján tökéletesen biz-
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tosra venni az eljövendő győzelmet. Mint akik már a győze-
lem útján járnak ezért egyszerűen — legyőzhetetlenek! Azon-
ban nemcsak reánk támad ezernyi seregével a „diabolosz", 
mi is támadunk. Csak védekezés nem jellemezheti az „Ekklé-
szia" népét. Egyetlen támadó fegyverünk az ige. Érdemes új-
ra és újra elolvasni Urunk győzelmes harcát a pusztában az 
ördög fölött. Élő, hamisítatlan igével győzni a rosszul értett, 
hamisan idézett, formális „igék" ellen! Ez a harc csúcspont-
ja! Itt már élesen elválnak egymástól a „lelkek". Azok a 
Krisztuséi, .akik harcukat elejétől imádságban kezdték, így 
folytatják, tudva az „Ekklészia" nagy titkát; hogy mindenki 
annyit kap, amennyit kér. Ami győzelem, mindig meghallga-
tott imádság, ami vereség, mindig el nem mondott imádság. 
Ez a krisztusi háttér tar t ja együtt Isten népét a világban és 
őrzi őket egymásért való felelősségben. Megható az apostol 
kérése: • „Énértem is, hogy adassék nékem az ige, ha beszéd-
re nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evan-
gélium ti tkát . ..". Hányszor elfeledkezünk erről. Értekezünk, 
imponáló konferenciákat rendezünk az igeszolgálatunk mo-
dern problémáiról s legtöbbször eszünkbe sem jut, hogy min-
den „áldott igehirdetés" az egyházban — meghallgatott imád-
ság. Szó sem lehet rutinról, tanulás út ján elérhető eredmény-
ről, ügyeskedő korszerűsítésekről stb., amelyekkél, sajnos,, te-
le van a világkeresztyénség. Nem felejtem el azt az ökume-
nikus konzultációt, amelyen delegátusként részvettem és — 
megszégyenülten vallom — csak a harmadik napon, elemezve 
a rengeteg szócséplést és áltudományos előadást, riadtam fel 
arra, hogy a sok részegyházból érkezett delegátusként még 
nem imádkoztunk együtt, nem olvastuk a bibliát, nem hall-
gattunk igehirdetést. Tanulságos, hogyan változott meg 
együttlétünk egy csapásra, amikor — elsősorban saját bűn-
bánatommal! — kitörtem és éppen az öreg Pálra hivatkozva 
kértem, hogy ne Krisztusról beszélgessünk, hanem Krisztus-
sal társalogjunk és végre hallgassuk meg Urunkat. így neve-
led-e a gyülekezetedet? Kéred-e őket, hogy könyörögjenek az 
igehirdetésért? Az istentiszteletek előtt piaci árakról, politi-
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kai hírekről társalognak a templomba szivárgó hívek vagy 
imádkoznak?! Bár sohasem feledkeznénk meg Jézusunk kiál-
tásáról: „Az én házam imádságnak háza!" Ha Pál apostol rá-
szorult erre és bátran kérte a számára még ismeretlen gyüle-
kezetek tagjaitól is, — ugyan melyikünk tudná ezt nél-
külözni?! , 

A fentiekhez szolgáljon tanulságul Luther igehirdeté-
sének egy részlete, amelyet ennek a levélszakasznak alapján 
elmondott négy -és fél évszázaddal ezelőtt: ,,Αζ apostol két 
dologra tanítja az efezusiakat: Először arra, hogy higgyenek 
Jézusban, mert Ö a Fő, másodszor arra, hogy elhivatásukhoz 
méltóan éljenek . . . mert a keresztyén élet hit által Isten felé 
fordul, szeretetben pedig a felebarát felé. Ahol nem így él-
nek, ott kezdődik a harc. Jön a sátán, aki nem képes elvisel-
ni, hogy tisztán és hamisítatlanul prédikáljunk, de azt sem, 
ha nem haragszunk egymásra, ha nem lopunk és rabolunk, 
ha nem törünk házasságot. Az ördög nem marad nyugton, ha 
a fér j és feleség szeretetben elviseli egymást, a háznép pedig 
hűségesen végzi dolgát. Ezért éjjel-nappal támadja hitünket 
és életünket. Meg akar fosztani a tiszta tanítástól, engedetlen 
életre akar csábítani. . . ! Nézz szét otthonodban, a gyüleke-
zetben és tanulj meg imádkozni az apostollal együtt: „Én-
érettem is . . . !" 
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5. ZÁRÓ MONDATOK 
6,21—24 

„Hogy pedig ti is megtudjátok, milyen helyzetben és 
hogyan vagyok, mindent elmond néktek Tükhikusz, az 
Úrban szeretett testvér és hű diakónus, akit éppen 
azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünk-
ről és megvigasztalja szívetekét. Békesség a testvérek-
nek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Ür 
Jézus Krisztustól! A kegyelem legyen mindazokkal, 
akik el nem múló szeretettel szeretik a Mi Urunkat 
Jézus Krisztust". 

„Ta kat' eme" ami reám vonatkozik, ami engem illet 
értelemben. „Eis?, autó tuto" éppen ebből a célból kifolyóan, 
„ta peri hémón" a körülöttünk levő dolgok. „Parakalészé" 
aor. conj. amikor valaki úgy vigasztal, hogy nem velem 
szemben áll, hanem mellém áll, velem szenved, velem gon-
dolkodik, velem érez. A „para" gazdagon fejezi ki ezt a sajá-
tos beszélgetést emberek között. „Aftharszia", ami fölött már 
nincsen hatalma az enyészetnek, ki van véve a halál illető-
sége alól. 

Nyilván a „charisz"-ra utal mintegy ideajánlva a hívő-
ket annak a kegyelemnek erőteréhez, amelyben már levitéz-
lett úr a halál. Ahol már az „eiréné" és a ,,pisztisz"-szel egy-
bekötött „agapé" az új örök életnek tartalma és ismertetője-
gye. Ahonnan írja vagy diktálja az apostol az univerzális egy-
ház népének levelét. 
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LEVELÜNK EGYES FOGALMAINAK 
ÉRTELMEZÉSE 

A „szophia", a bölcsesség, amire mérhetetlenül büsz-
ke az ember, mivel úgy véli, hogy segítségével kikutatja a 
világmindenség rejtélyeit és megoldja az emberi élet problé-
máit. Pál apostol szerint ez „emóranen" azaz balgasággá vált. 
Nem azért, mintha. Isten műve ésszerűtlen lenne vagy ész-
fölötti volna, hanem azért, mert az ember mindazt, amit 
megismert a teremtett világból, s ami egyöntetűen Isten böl-
csességéről tanúskodik, nem arra használta fel, hogy Istennel 
közösséget létesítsen és megadja Istennek a kijáró tiszteletet 
és hódolatot. Ezért Isten az emberiséget mentő szeretetével 
nem kapcsolódott az emberi bölcsességhez, sőt olyan utat 
választott, amely az emberek szemében balgaságnak tűnik, 
pedig ez az igazi, isteni bölcsesség („szophia"), vö. az lKor 
első fejezetét! Mivel Istennek ez az útja és bölcsessége tulaj-
donképpen a Krisztus, ezért számunkra a keresztrefeszített 
és feltámadt Krisztus a bölcsesség („szophia"). Áthághatatlan 
szakadék van az evangélium és a filozófia között. így lesz 
az apostol számára minden filozófia tévtanítássá („kené 
apaté"), vö. Kol 2,8 azaz „üres csalás"-sá, szemfényvesztéssé. 
S mivel zsákmányul akar ejteni bennünket, lesz veszedel-
messé, mert üdvösségünktől akar megfosztani. 

Ugyanígy tekint Pál a zsidó elemekkel keveredett 
„gnózisz"-ra is, amely mint a „szophia", tévútra akar ve-
zetni, Krisztustól elszakítani. Mint a bölcsesség úgy az is-
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meret is számunkra maga Krisztus, őbenne van mindez el-
rejtve és csak az talál választ kérdéseire, aki ezeket bizalom-
mal megragadja és elsajátítja. Enélkül menthetetlenül jelent-
kezik mind a „szophia", mind a „gnózisz" út ján az ember 
dicsekedése („kauchézisz"), amely az egyetlen emberi maga-
tartás, amelyet útál az Isten. Olv. lPt 5,5. Mi esélye van 
annak az embernek, akinek ellenáll az Isten?! Ezért van az, 
hogy az „Ekklészia" tagjai a világ szemében bolondok („mó-
roi) lKor 3,18 szerint. 

Figyelnünk kell a rabbinisztikus tradícióra is Pál le-
vele megértésénél. Hiszen az ún. diaspóra-zsidóság élete és 
gondolkodása évszázadok óta összefonódott a hellénista kul-
túrával, s eközben igyekezett megőrizni minden hagyományt. 
Pál szülővárosa, Tarzus főiskolája abban az időben veteke-
dett Alexandria és Athén főiskoláival. Ezt a levegőt szívta 
magába fiatalkorában. Szellemi bölcsője tehát egyszerre volt 
a szigorú rabbinista neveltetése és a hellénizmus átmoszfé-
rája. Innen fakad Pál nagyszerű készsége arra, hogy részben 
új fogalmakat teremtsen, illetve ismert kifejezéseket egészen 
új tartalommal töltsön meg. Érdekes, hogy Pál általában a 
Septuaginta (LXX) szövegét idézi, nem vesződik az eredeti 
szöveggel való egyeztetéssel. 

Valóban korának gyermeke volt. Hasonlatai (atlétika, 
színház stb.) akkor ,,modern"-ül szóltak. Bátran használta 
Menenius-Agrippa meséjét a Krisztus Testére. Ugyan más-
képpen Róm 12,4—5 és lKor 12,12—31 szakaszokban, mint 
Efez 1,23; 4,12—16; 5,30 versekben. Vesz képanyagot a ka-
tonai életből és az egész életet a sátánnal és birodalmával 
vívott harcnak tekinti (Ef 6,10—20). Pontosan itt, mint jel-
legzetes íráshelyen, ugyanakkor átsüt az ószövetségi háttér 
is, vö. Ézs 59,17 képanyagát. A keresztyén theológia szókin-
csét teremti meg azzal is, hogy mindennapi kifejezéseket új 
tartalommal tölt meg. A görög filozófiákra jellemző kifeje-
zések szerepelnek nála pl. „to on" és „to mé on" vagy a „ta 
panta", de mindezt új, gazdag tartalommal tölti meg, gondo-
san elkerülve minden spekulációt. Külön tanulmány lenne 
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megfigyelni, hogy milyen szellemesen és találóan idéz Pál 
sokak által hallott gnosztikus dolgokat, miközben krisztály-
tisztán hirdeti meg az Isten bölcsességét és ismeretét abban 
a Krisztusban, aki mindnyájunkért meghalt és feltámadt, 
hogy valóságos szabadságra, az igazi életre jussunk! 

KRISZTUSBAN LENNI 
— EN CHRISZTO ΕΙΝΑΙ! 

Nemcsak az efezusi levélnek, hanem az egész páli 
theológiának az egyik kulcs-szava. Ezzel fejezi ki a meg-
váltásban kapott új életformát, pontosabban új életvalósá-
got! — amelyet Isten ajándékul ad nekünk. Hányféle kife-
jezés honosodott meg az egyháztörténetben: Hivő, kegyes, 
istenfélő, keresztyén, vallásos stb., stb. Sajátos és tanulságos 
módon a páli kifejezés a legtalálóbb: Emberek a Krisztusban! 
Nem misztikus egyesülés, személyiségünk feloldódásáról van 
szó, hiszen a korabeli kifejezés úgy is mondható: Ember, aki 
mindenestől a Krisztusé! Esetleg praktikus értelemben: Em-
ber, aki Krisztust szolgálja stb. Szó sincsen itt misztikumról, 
de ugyanily kevéssé gondoljunk valami erkölcsi eredményre. 
Itt is egyedül Isten cselekszik már most és majd akkor. Mert 
a praesens és a fu turum elválaszthatatlan: Krisztusban már 
egészen az övé vagyok, az Ö országában Neki élek és szol-
gálok . . . és esengve várom mindennek a teljességét, a meg-
ígért ,,pléróma"-t. Tehát a páli kifejezés bázisa ismét kriszto-
lógiai, hiszen Krisztus a mennyben trónol Isten jobbján (Róm 
8,34) és ugyanakkor (!) jelen van ebben a világban, „minden 
nap" (Mt 28,20), benne él az „Ekklészia"-ban, sőt annak min-
denegyes tagjában. Nem ellentmondó, hanem összefonódó ket-
tős Krisztusarc! A transcendens és az immanens! (Vö. a jánosi 
prológust!) Semmiképpen sem páli találmány ez, hiszen az 
ószövetségben is ismert tény volt ez: Az ŰR a mennyben 
székel, Isten az égben van, te pedig a földön (Préd 5,1), más-
felől „közel van a töredelmes szívűekhez" (Zsolt 34,19), sőt 
jelenléte elől sehová sem menekülhetünk, előle nem rejtőz-
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hetünk el (Zsolt 139,7—10). Sajátos kettősség ez, de így van 
és ez végigkíséri nemcsak Krisztussal való kapcsolatunkat, 
hanem az „Ekklészia" életét és szolgálatát is. Olv. Róm 6. 
fejezetét, továbbá Gal 3,27; 2Kor 3,18; 2Kor 4,10—12. És 
döntően az efezusi levelet, amely szerint Krisztus a Fő és az 
egyház az Ö Teste! 

„EKLEKTOI" — VÁLASZTOTTAK! 

Az „Ekklészia" tagjai Pál szerint választottak („eklek-
toi"). Szinte cserekifejezés a „választottak" és az „elhívot-
tak". Itt nem annyira az egyes keresztyénekről van szó, ha-
nem mindig az „Ekklészia" egészéről. A görög nyelvben 
ugyanazon tőből fakad a „klétosz" (elhívás) és az „ekklészia" 
(egyház). Számtalan újszövetségi szöveg bizonyítja ezt, vö. 
Róm 8,33; Kol 3,12; Tit 1,1; 2Tim 2,10; lP t 1,1, továbbá 
Lk 18,7; Mt 23,22; 24,31; Mk 13,20; Jel 17,14 vagy IThessz 
1,4—5. A „választott nép" — Izrael. De nem „test szerint" 
(lKor 10,8), hanem mint Isten Izraele (Gal 5,6). Tehát az 
ígéret szülöttei számítanak ,,nag"-nak (Róm 9,8). Nagyon 
alázatosan kell közelednünk ezekhez a kifejezésekhez, kiűzve 
gondolkodásunkból emberi képzeteket. Hiszen Isten válasz-
tása nem emberi módon történik, sőt választásával minden 
emberi okoskodást bolondsággá tesz (lKor 1,27—29). Nincs 
racionális magyarázat, misztérium, Isten titka, mert Isten 
választása mindig az örökkévaló szeretetének döntése. Nem 
lehet eszünkkel megmagyarázni sem azt, hogy Jákobot sze-
reti, sem azt, hogy Ézsaut gyűlöli. Isten tökéletes szabadsá-
gában és számunkra indokolatlan, megmagyarázhatatlan mó-
don „választ"! Jobban értenénk ezt, ha nem feledkeznénk el 
oly könnyen arról, hogy az ember — Isten teremtménye! 
Isten pedig minden teremtményét szolgálatra rendelte. Olv. 
lMóz 2,15 „művelje és őrizze"! Bűnösségünk éppen abban 
áll, hogy erről elfeledkezve, ki akarunk szakadni teremtmé-
nyi állapotunkból és autonóm igénnyel önmegvalósításra tö-
rekszünk. így is (!) megmaradunk Isten teremtményének és 
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tetteinkért felelősség terhel! Eszünk újra csődöt vall, mint a 
bölcsőnél vagy a kereszt e l ő t t . . . de azt tudomásul kell ven-
nünk, hogy a logikailag bizonyítható és racionálisan megma-
gyarázható „isten" nem az egyetlen, élő és uralkodó Isten, 
hanem kiagyalt vallásos eszme . . . filozófiai bálvány, surro-
gatum. Az isteni kiválasztás értelméről, mint másutt, úgy az 
efezusi levélben is, remegő alázattal esik szó, illetve Istent 
magasztaló himnuszban. Ugyanis a félreértés — miattunk! — 
könnyű, d e katasztrofális. Gondoljunk Izrael esetére. Saját 
igazságát hajszolta, a törvény útját járta s ezért nem enge-
delmeskedett kezdettől fogva az evangéliumnak, mint nép. 
A „maradék" ugyan mindig Isten út já t járta és így töretlen 
volt a kontinuitás nemzedékről-nemzedékre, de a „testi" Iz-
rael nem vállalta Istentől rábízott küldetését, hogy a pogány 
népekhez szolgálatukon át jusson el az evangélium, sorsuk 
a megkeményedés lett. Igaz, átmenetileg, mert Róm 11,26 
és 11,32 szerint az egész Izrael üdvözülni fog. 

Pál apostol előtt — külön kinyilatkoztatás vételé-
vel! — felragyog Isten örökkévaló szeretetének kiválasztása 
az egész emberiségre nézve. Az egyetlen íráshely — Efez 
1,4 — Isten kiválasztását „pro katabolész koszmu"-ra, tehát 
a világ teremtése előttre érti! Szédületes távlat. Az „Ekklé-
szia" tehát nem Izrael megkeményedése miatt szükséges is-
teni improvizáció, hanem Isten örökkévaló szeretetének 
műve. 

Bennünket feszélyez Kálvin predesztinációs tana. Nem 
is alapvetése, hanem a következtetés. Kálvin is világosan lát-
ja, hogy a kiválasztás visszanyúlik az örökkévalóságba. Utá-
na azonban írásszerűtlenül a logika szabályai szerint követ-
keztet. Hallatlan öröm megérteni — éppen az Efezusi levél 
1. fejezetéből! —, hogy az emberiség nincsen két csoportra 
osztva. Nincsen kettős kiválasztás! Isten kiválasztó szeretete 
üdvösségre szól s ezért cserefogalom a kiválasztottság és az 
üdvösség az apostoli látás szerint. Kiválasztottságunk alapja 
Isten örökkévaló szeretete, amellyel érthetetlenül és meg-
rendítően szívéhez szorít bennünket, fiaivá fogad. Ez az 
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alap, a mindig újra „első lépés". Van ugyan második is, de 
nem Kálvin módján. A „második lépés" az, hogy Isten ki-
választása, szeretete bennünket szolgálatra küld, munkatár-
saként mások (!) üdvözítésére használni akar, hogy mint a 
Krisztus Teste, szánkkal szólhasson, szívünkkel szerethessen, 
kezünkkel áldhasson, lábunkkal kereshesse az eltévedteket 
stb. Ezért valahányszor elénk kerül ez az újszövetségi szó 
„kiválasztás", ne fecsegjünk és botorul ne űzzünk spekulá-
ciókat. „Kiválasztás-Ekklészia-küldetés" egymástól elválaszt-
hatatlan valóságok. Isten egyetemes világtervében ez az ösz-
szefüggés a döntő, amíg tart az utunk a teljesség (pléróma) 
napjára, amikor majd „úgy fogok ismerni, ahogyan engem is 
megismert az Isten"! (lKor 13,12) 

A „kiválasztás" nem előny mások rovására, nem ki-
váltság, amellyel büszkélkedhetnénk. Ajándék! Isten min-
dent megelőző szeretetének ajándéka, amely örök hálaadás-
ra indít és határtalan szolgálatra kötelez. Nem mi választot-
tuk Öt — ugyan mi lehetne ebben rendkívüli? —, Isten vá-
lasztott bennünket — ez a térdre kényszerítő kegyelem. Nin-
csen helye a dicsekedésnek (kauchézisz), annál több helye 
van a hálaadás himnuszának és a hitben örömmel engedel-
meskedő, szolgáló életnek! Eddig kerülted, most már dédel-
gesd szívedben ezt a drága bibliai kifejezést: Engem is vá-
lasztott, én is kiválasztott vagyok. „Kiválasztottál engemet, 
amikor még nem is éltem!" 

ÜR — KÜRIOSZ 

Eredetileg melléknév volt. Jelentése: „Legfőbb." Ké-
sőbb főnévként jogos tulajdonost jelölt. Ezzel szemben a 
„deszpotész" azt jelölte, aki erőszakosan megszerezte magának 
a hatalmat és azzal önkényesen jár el. Zsarnok. — Az ószö-
vetségben a kimondhatatlan ,,JHV" név helyett a Septuagin-
ta fordítói a helyettesítő héber „adonai" görög megfelelője-
ként használták a „küriosz" megjelölést. Tehát az ószövet-
ségben a magyar „ŰR" kifejezés az uralkodó Isten neve, 
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akinek uralkodása legitim és uralma átfogja az egész min-
denséget. Amikor az ószövetségi kegyes azt vallotta, hogy 
Isten — Űr (küriosz), akkor valójában máris áttörte szellemi 
izoláltságát, hiszen arról vallott, aki minden népnek és min-
den korszaknak egyetlen, igazi, jogos Ura! — Az újszövet-
ségben azután diadalmasan csendül fel az induló „Ekklészia" 
ajkán a proklamáció: Isten azt a Jézust tette „küriosz"-szá, 
aki a kereszthalálig való engedelmességgel teljesítette Isten 
akaratát. Olv. ApCsel 2,36 és Fii. 2,9. Ennek a „Küriosz-
Krisztusnak" adatott a teljhatalom mennyen és földön, olv. 
Mt 28,18. Az „Ekklészia" minden tagja ebben a bizonyosság-
ban fordul Krisztushoz, mint ŰR-hoz, a keresztyén élet en-
nek megfelelő magatartás, olv. Ef 4,1. Maga az apostol is en-
nek az ŰRnak szolgál szabadon és fogolyként is, amint Neki 
szolgál az egész „Ekklészia" (Ef 6,7). Abban a történelmi 
helyzetben csendül fel ez a legtömörebb hitvallás az „Ekklé-
szia" ajkán, amelyben a császártól kezdve számtalan embert 
neveztek úrnak. Olv. lKor 8,5: ,, . . . ahogyan van sok isten 
és sok úr". Neim is mondhatja ezt senki mintegy magától, 
hogy Krisztus az Űr, hanem csak „Isten Lelke által", olv. 
lKor 12,3. 

BŰN 

Ahhoz, hogy jól értsük az apostolt, nem szabad elfe-
lejteni egyetlen percre sem: Nem ismer embert mintegy ön-
magában, hanem kizárólag az „Isten előtt" (coram Deo). Min-
dig a teremtmény bűnéről van szó tehát. 

Az ószövetségben hármasfonatú a bűn értelmezése. 
1. Ballépés, valaminek elhibázása, a törvénytől való 

elhajlás, 
2. eltévelyedés, amikor már az egyes cselekedet mö-

gött megromlott, helytelen érzület van s végül 
3. mint alapvető engedetlenség, lázadás. 
Mindhárom kifejezés azonban egyértelműen tanúsítja, 

hogy az ember nem független, mindig Istenhez való eltéphe-
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tetlen relációban existál s ezért mindig „Isten ellen" vétke-
zik, olv. Zsolt 51,6. Az ószövetségi gondolkodás jellemző vo-
nása itt is jelentkezik. Szó sincsen elméleti spekulációról, 
hanem ^mindig konkrét, történeti, gyakorlati esetről, akár 
kultuszi, akár erkölcsi, akár szociális összefüggésben. A pró-
féták egyöntetűen hangsúlyozták, hogy a népet Urától kizá-
rólag bűnei választják el. A kései zsidóságban előtérbe kerül 
a törvényhez kötöttség, s megkezdődött az osztályozás, van 
gonosz és van akaratlan vétek, van kiengesztelhető és van 
kiengesztelhetetlen vétek stb. Ez már elhajlás a régi kollek-
tív bűnfogalomtól és győz az individualista szemlélet. — Pál 
apostolnál szembetűnő az ószövetségi háttér ismerete. „Pa-
rabaszisz" a törvény megszegése, „paraptóma" az alapvető 
eltévelyedés (Ef 1,7 és Ef 2,1). De Pál visszatér az eredeti 
gondolatmenethez és a jogi szempont helyett a bűnt Istennel 
szembeni engedetlenségként értelmezi Ef 2,2. Itt van a bűn 

, gyökere. Ezért szól Pál mindig konréten a bűnről, vö. Ef 4,31. 
Nem rangsorol. A bűn szerinte szinte személyes hatalomként 
uralkodik és tart ja az embert hatalmában Ef 6,2. így a 
„szarksz" nem az ember érzéki zónája, hanem az egész em-
ber megjelölése, aki mint teremtmény, bűnös és halandó. 
Aki eszerint (Ef 2,3) él, nem kedves Isten előtt. 

EMBER — ISMERET, ANTHRÓPOSZ — GNÖZISZ 

A gnosztikus mozgalmaknak számtalan különbözőség 
mellett egyező vonása volt az, hogy tagjaiknak megváltást 
nyújtó istenismeretet (gnózisz) ígértek. Egyik legősibb forma 
volt az ún. „anthróposz-gnózisz", amely szerint az „ősember" 
praeexistens, mennyei lényként ismeretlen okból és módon 
a földre szállt le és a sötét hatalmak rabságába került. Buká-
sából származik a világnak és az embernek az élete. Ez az 
„anthróposz" azonban meghatározott időpontban rabságából 
kiszabadul és magával viszi szabadságra és boldogságra az 
anyag/test megkötözöttségéből az emberi lelket s így meg-
váltást nyújt neki. Több forrásban maradt reánk ez az ősi 
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mitikus képzet (Mandeusok, manikeusok stb.)· Egymással 
megegyeznek abban, hogy a különböző istenségek, mert is-
teni eredetűek, hatalommal rendelkeznek híveik megváltá-
sára. Ez titkos és csak a beavatottak számára feltárt megvál-
tó ismeretnek (misztérium) birtokában valósul meg. Ennek a 
titoknak ismerete, a gnózis különböző feltételekihez kötött és 
különböző szertartásokkal kapcsolt „közlések" formájában 
válik a beavatottak kincsévé. Pál apostol korában ezek a 
gnosztikus mozgalmak közismertek voltak szerte a biroda-
lomban, főleg a keleti provinciákban. Ez magyarázza, hogy 
Pál részben felhasznál és tökéletesen új tartalommal tölt meg 
idevonatkozó szakkifejezéseket, részben kíméletlen harcot 
vív ezekkel szemben. Maga a görög szó „anthróposz" magya-
rul „ember". Mitikus összefüggésben valami isteni lényként 
szerepel, mintegy az „első" ember, aki minden ember ős-
képe. Lehet, hogy részben ez a vonatkozás is felcsillan az 
„emberfia" bibliai képzet mögött. Gondoljunk a Róm 5,12— 
31, ill. lKor 15,45-re. Az efezusi levélben más a szellemi 
helyzet, mint a kolosséi levélben, de itt is jelentkezik egy-
egy utalás. Figyelemreméltó, hogy a pogányok korábbi élet-
helyzetét, bár megrázó realitással, de inkább szánalommal, 
a gúny zöngéje nélkül rajzolja az apostol, amikor azonban 
gnosztikus relációkra utal, meglepő hangvételében nemcsak 
csipkelődés, hanem kíméletlen gúny és ócsárlás van. Gon-
doljunk az Ef levelünk 4. fejezetének 14—30 szakaszára. 

HIT — PISZTISZ 

A görög eredeti kifejezés sokrétű: Kezesség, megbíz-
hatóság, hűség, bizalom, meggyőződés. Jobbára a „hűség" és 
a „megbízhatóság" jelentés üt át az ószövetségi használat 
felől. Pál számára döntő Ábrahám példája (Róm 4,16—22). 
Számára tehát a hit (pisztisz) Isten ígéretében való töretlen 
ragaszkodást jelent. Minden ellenkező látszat dacára (sub 
contraria ßpecie) egyedül Istenre tekintő, paradox bizalom. 
Ez magyarázza, hogy gyakran a hit és engedelmesség korre-

164 



latív fogalmakká válnak. Másrészt Pál félreérthetetlenül 
hangsúlyozza, hogy ez a „hit" mindig a Szentlélek ajándéka, 
munkájának gyümölcse az emberszívben, tehát szó sincsen λ 
valami kivételes emberi magatartásról, vagy lelki teljesít-
ményről. Meggyőzettetés a „hit" abban a tekintetben, hogy 
„Jézus Krisztus az ŰR." Tehát mindig a Krisztushitről van 
szó. Hinni annyi, mint Krisztusé lenni, Krisztussal közösség-
ben lenni. Mivel hitünk Krisztus Lelkének ajándéka, ezért 
Krisztus nem a hitünk tárgya, hanem alanya. Ez magyaráz-
za azt, hogy a „hit által" gyakran azt jelenti „kegyelem ál-
tal"l Ennek ismerete az efezusi levélnek egyik ajándéka. 
Ugyanis mindig van bennünk hajlandóság arra gondolni, 
hogy a kegyelem, mint üdvösségünk „objektív" alapja, Isten 
műve, de a hit, mint az üdvösséghez való szubjektív viszo-
nyulás, valamilyen formában a mi döntésünk stb. produk-
tuma. Ezen a hamis sínpáron jelentkezik azután a közkeletű 
félreértés, amely szerint a „hit" az egyház tanításának elfo-
gadása. Efezusi levelünk nagyszerű korrekciója éppen abban 
áll, hogy az emberről nem úgy szól, mint aki veszélybe ke-
rült, hanem mint aki maradéktalanul elveszett, pontosan 
„halott" (2,1), s ezért az egyetlen reménység az, hogy valaki 
a tehetetlent, ájultat megragadja és kimenti a vízből. Feled-
hetetlen emlékem a Csukás oldalában az a csángó pásztor, 
aki akkor indult juhát menténi a sziklapárkányról, amikor 
teljesen elalélt, már bégetni sem tudott. Fickándozása lehe-
tetlenné tette volna a mentést. Nincsen emberi hozzájárulás, 
közreműködés (participatio) hitünk dolgában. A lutheránus 
hitfogalom csodálatos „passzív aktivitása" Isten dicsőségére. 
Megigazulásunk és megszentelődésünk egyképpen kegyelem! 

KRISZTUS TESTE — SZÓMA CHRISZTOU 

Az efezusi levél központi témája pontosan a Pálnak 
adott isteni kinyilatkoztatás tartalma, hogy az „Ekklészia" 
a Krisztus Teste. Titok volt ez az isteni „ökonómia" rendjé-
ben. Pál számára revelálódott, de továbbra is megmarad 
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misztériumnak. Emberileg — eszünkkel, érzékelésünkkel — 
felfoghatatlan isteni tény. Nyilvánvalóan csődöt vallunk, ha 
erről a ,,Test"-ről mint emberi organizmusról gondolkodunk. 
Volt eset rá, hogy Pál ebben az értelemben használta, vö. 
Római levél 12. és lKor levél 12. fejezetét. De már azokon 
a helyeken is átcsillant valami más jelentés is. Itt azután 
feltárul lenyűgözően Istennek a titka, amely szerint az Egy-
ház Krisztus Teste. Tehát az „Egyház" nem olyan, mint egy 
test. Nem analógia áll előttünk, hanem kinyilatkoztatás: 
Az „Ekklészia" a Krisztus Teste. Küzdjük le hajlandóságun-
kat, hogy plasztikus képződménynek, alaknak véljük. Művé-
szetben sem ábrázolható. Nem „corpus". Inkább tán egy, az 
egész világot átfogó kiteljesedésnek térsége, ugyanakkor 
mégsem érthető térbelileg, hanem inkább dinamizmusában, 
mint mozgás a Fő és a Test között, miközben a Fő láthatóvá 
válik a Testben, de a Test léte és növekedése a Főtől függ 
kizárólagosan. A mozgásnak van ugyanis célpontja, amely a 
testen kívül képzelhető el, de itt is már abszurd helyzeVoe 
kerültünk, mert a kettő egybeesik, hiszen nincsen Test a Fő 
nélkül, viszont a Fő el akarja juttatni éppen a „Test" szol-
gálatával az egész kozmoszt a teljesség (pléróma) megvaló-
sulására. Ugyanakkor mégis hétköznapian egyszerű, amit az 
apostol vall minderről. Számára a „Test", tehát az „Ekklé-
szia" nem valami távoli eszménykép, hanem ebben a világ-
ban létező valóság. Mint tudjuk, a görög nyelvben ugyan-
azon szó fejezi ki a gyülekezetet és az egyházat, tehát a lo-
kális és az univerzális közösséget. Ezt sohasem szabad elfe-
lejtenünk. Hiszen Pál számára az „Ekklészia" — bár itt az 
efezusi levélben dominánsan! — nemcsak az univerzális egy-
ház, hanem a helyi gyülekezet, a házigyülekezet is (ketten-
hárman!). Valamennyi aspektusában a Krisztus Testéről van 
szó, nem „hósz", hanem „hétisz esztin" értelemben. Nem 
olyan, mint, hanem mindenestől az! 

A megértéshez segít az „anakefalaiószaszthai" tartal-
ma. Bár etimológiailag nem a „kefalé" a törzs-szó, hanem a 
„kefalaion", amely, míg az előző a fejet jelenti, tulajdonkép-
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pen rekapitulációt jelent. „Ta panta" univerzális-kozmikus 
értelemben veendő (Kol 1,18). A bűneset által széttört, ere-
deti kozmikus egység üdvtörténeti helyreállításáról van szó. 
Pontosabban a teremtési rend teljességre jutása, az örökké-
valóságban készült isteni világterv megvalósítása a téma. 
Egység Krisztusban az Istentől, Teremtőjétől elszakadt, ill. 
fellázadt s ezért meghasonlott, darabokra hullott világ és a 
permanens gyűlölködés és harc állapotában álló emberiség 
számára. Krisztus úgy a Test, egyház Feje, mint egy szeretett 
asszonynak a férje! (Rf 5,21—35!) — Krisztus úgy a világ/ 
kozmosz Feje, mint a Neki feltétlenül alávetett világnak az 
Ura! Ebből az is következik, hogy ugyan az „Ekklészia" a 
„Test" tere a mindenség, amelyet Krisztusban betölt, mégis 
Krisztus uralkodása túlmegy az „Ekklészia" határán. Mindig 
„az egészről van szó!" (Bengel). Ebben a relációban is a 
Test a Krisztus-korszak (ajón) alakja, valósága. Másképpen 
kifejezve a Krisztusban való életnek szférája s így „en Ekk-
lészia" ugyanannyi, mint „en Chrisztó", tehát az „Ekklészia" 
(Test) Krisztus nélkül semmi, egészen Őbenne és öbelőle és 
őáltala él. Viszont Krisztus a „Test" nélkül nem egész, per-
sze nem istensége, hanem embersége szerinti értelemben. 
A „Test" ugyanakkor a megújult kozmosz („kainé ktizisz") 
2Kor 5,17 szerint. Itt lesz nyilvánvaló a különbség a világ 
és az „Ekklészia" között. Az utóbbinak kozmikus funkciója 
vitathatatlan, hiszen az isteni világterv szerint ez az értelme. 
Mindez szigorúan „pneumatikus" valóság, nem hiába követ-
kezik a Credo III. szakaszában egymás után a Szentlélek és 
az „egyház". („Irenaeus Adv. haer. III. 24." „ubi enim Ecc-
lesia, ibi est Spiritus Dei et ubi Spiritus Dei, ille Ecclesia 
et omnis glória". Tertullianus is így látta. Augustinus sze-
rint: „quod autem est anima corpori, hoc est Sp. Sanctus 
corpori Christi, quod est ecclesia") (Sermo 267,4,4.) Kriszto-
lógia és ekkléziológia organikus egység, ami világosan meg-
határozza az „Ekklészia" diakóniáját! 

„Pisztoisz en Chrisztó Jeszu" formula nem a hit tar-
tarmát jelöli, hiszen Pál ilyen összefüggésben nem használja 
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az „en" szócskát. Nem jelölheti a Krisztusban való „misz-
tikus" létet, mintha a pneumatikus Krisztussal lokálisan 
egyesülhetnénk. Inkább körülírva értendő: Krisztusban tör-
tént esemény alapján, annak az ú j szituációnak bázisán, amit 
Jézus halála és feltámadása jelent. Tehát mintegy a meg-
igazulás talaján lenni, egészen addig, hogy az egyház funda-
mentumán állni, amikor persze az „Ekklészia" nem olyan 
emberi közösséget jelöl meg, amely elfelejtette identitását, 
amelyben „semmi nem történik", hanem a kozmosznak azt a 
helyét jelöli meg, a világban meglevő olyan pontokra vonat-
kozik, ahol már megkezdődött a kozmosz megújulása. Mert 
az „Ekklészia" az a hely, ahol a Krisztusban megvalósult 
ú j teremtés hatékony. Csak ebben a relációban jelent ez a 
formula ekkléziológiai valóságot. Érdekes, hogy Bultmann 
az újszövetségi theológiájában primér módon az ekklézioló-
giai vonatkozást hangsúlyozza, azaz a Krisztus Testébe a 
keresztség által történt beágyazottságot, s így az „Ekklészia" 
ugyanakkor eszkatológikus valóság is, vö. 2Kor 5,17, „ei tisz 
en Chrisztó, kainé ktiszisz". „Küriosz Jeszusz Chrisztusz" 
megnevezés elsősorban gyakorlati jelentésű, Jézus méltósá-
gát fejezi ki a keresztyén istentiszteleti kultuszban és ugyan-
akkor a mindennapi hitvallásukban. Az első gyülekezetek 
kezdeti adatai szerint Krisztus megnevezésénél sohasem 
hiányzott a „küriosz" titulus (Lohmeyer). 

1,3—6 a 3,1—14 szakasszal együtt Norden szerint 
olyan mondatkonglomeratum, amely párját ritkítja a görög 
nyelvben. (Agnostos Theos, Berlin, 1913.) Hallatlanul nehéz-
zé teszi a fordítást és így az írásmagyarázatot. „En agapé" 
helyének eldöntésénél Ambrosiaster (Comm. in ep. ad Eph. 
idézve Gaugler 266—30) idézett exegesisével szemben már a 
görög egyházatyák másként foglaltak állást. Chrysostomus 
szerint „en agapé, füszi prooriszasza hémász" azaz szerete-
tében választott ki bennünket mindent megelőzően. Theodo-
retus ezen a nyomon: „en agapé prooriszasz hémász eisz 
hüiotheszian". 

„Arrabón" Chrysostomus szerint vö. Róm 8,23 „me-
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rosz eszti tu pantosz", csak egy részecske az egészből, zsenge 
„aparché tu pneumatosz" az újszövetségben kizárólag a 
Szentlélekre vonatkozik, vö. még 2Kor 1,22 és 5,5. „Szfra-
gidzein" helyesen említi Schlier: A Szentlélekkel való elpe-
csételtetés, garantálja a végleges és teljes megváltásunkat 
Ef 4,30 szerint, amikor is nyilvánvaló lesz. Így elsősorban 
nem vonatkoztatható egy szertartásra (keresztség) szakkife-
jezésként. Jóval később nevezik a keresztséget „szfragisz" 
néven. Tulajdonképpen a II. Kelemen levél és Hermás Pász-
tora szövegében, vö. Gaugler idézetét. 

„Piszteuein" en Chrisztó Jészu" (fides qua creditur), 
bár érthető lenne fides quae creditur értelmében is. Hitről 
van szó, amely az új Krisztustól teremtett és reánk a ke-
resztség út ján érvényes szituációban él, vö. 2Tim 1,13. Át-
fogó értelemben ez a hit jellemzi a keresztyén magatartást. 
Tehát nem ennek a hitnek mértékéről van szó, hanem egy-
szerűen arról, hogy keresztyének vagyunk, hitre jutottunk. 
„Ofthalmusz tész kardiasz" Dibelius említi, hogy lélek/szív 
szemének képe mint a „gnózisz theu" organuma gyakori 
volt a hellénizmus vallásos filozófiáiban. 

Angyalokról szóló tanítás nem ismeretlen sem az ószö-
vetségben, sem a zsidóságban. Pál is tud jó és gonosz angya-
lokról, akik az embereket jóra vagy gonoszra indítják, tud 
angyalokról, akik Isten királyi széke előtt állnak, védenek 
vagy vádolnak bennünket. De az efezusi levélben nincsen szó 
valamiféle tanításról az angyalvilágról, nem is osztályozza 
őket az apostol, nem is nyújt hierarchiát. Pál, aki tud az 
angyalok világáról — vö. 2Kor 12,2 — itt csak azt hangsú-
lyozza, hogy Krisztus alá van rendelve mindegyikük, még 
fejedelmeik is. Az ún. „angyali hierarchia" szintén az apos-
tolok utáni korszak terméke, vö. Dionysius Areop. 

„Ouketi eszte Kszenoi kai paroikoi, alla eszte szüm-
politai" értelme nem az, hogy a zsidók és pogányok együtt 
alkotják az egyházat, hanem arról az üdvtörténeti fordulat-
ról van szó, amely szerint új üdvút nyílt meg és a pogányok 
a zsidókkal együtt egyformán részesülhetnek az üdvösség-
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ben, mint teljesjogúak és egyenlők egymással (Percy). „Ka-
talabeszthai ti to platosz kai mékosz kai hüpszosz kai bat-
hosz" a 3,18 versben a legkülönbözőbb magyarázatok adód-
tak. Augustinus a négy kifejezést a keresztrefeszített Krisz-
tusra értette szószerint, amit sokan követtek, sőt továbbfej-
lesztettek. Ambrosiaster számára Isten ,,immenszitasz"-a a 
magyarázó szempont, amikor is mint egy golyónál, egyező 
egymással a hossz és szél, magassága és mélysége. Szt. Ber-
nát szerint a hosszúság az örökkévalóságra utal, a szélesség 
a szeretetre, a magasság a fenségességére 'és a mélység Isten 
bölcsességére! 
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SZÓJEGYZET 

1. F E J E Z E T 

Ouszin part. az „eimi" igéből. — toisz hagioisz toisz 
ous a szenteknek, akik vannak . . . en Chrisztó Iésou levelünk-
ben 35 ízben fordul elő, nyilvánvalóan Pál számára kulcskife-
jezés. Charisz kegyelem, igei formája charein valamiben örö-
möt lelni, eiréné béke, igei töve eiró összekötni, egybefűzni, 
sőt annyi is mint egymással újra beszélni, eulogétosz áldott, 
vonzata lehet eié (légy), esztó (legyetek) vagy esztin, az eulo-
gészasz aor. part. töve eulogeó áldani. Epouraniosz mennyei 
a szokásos forma ,,ep" kiegészítéssel ünnepélyes tónust ad, 
kathósz annyiban, amennyiben, tehát mondat elején okhatá-
rozói értelemben, ekszelekszato aor. med. az eklegó tőből, je-
lentésé kiválasztani, az újszövetségben csak mediális igefor-
mában. KataboM alapvetés einai célhatározói értelmű infini-
tivusz, értelme „hogy mi legyünk . ..". Katenópion helyette-
síti a szokásos pro praepozíciót, amikor Istenre vonatkozásban 
szerepel. Prooriszasz a prooridzó aor. part. alakja, magyarul 
előre meghatározni, eleve elrendelni, ahol a pro hangsúlyoz-
za, hogy az elhatározás megelőzi a tárgyát. Hüiotheszia fiúvá 
fogadás, adoptálás eudokia Isten szabad, az emberiség üdvös-
ségére vonatkozó ítéletalkotása, jótetszése kényszerítő mo-
mentumok nélkül, echaritószen a charitoó igéből megkegyel-
mezni, ezenkívül csak Lk 1,28-ban! Egapémenó az agapa ige 
perf. part. passz, alakja, apolütrószisz megváltás, rabszolga-
ságból kiváltás hétköznapi értelemben, szövegünkben egy-
szerre jelen és jövőidejű vonatkozása van. Eperisszeuszen aor. 
formában, túláradóan megajándékozni, ajándékkal eláraszt i-
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ni. Fronészisz a szófia helyes használata, értelme belátás, 
proetheto aor. med. a protithéimi igéből elétenni, bemutatni, 
nyilvánosan kiállítani stb., oikonomia eredetileg a ház és bir-
tok ügyeinek igazgatása (rei domesticae sive familiaris admi-
nistratio), majd államügyek igazgatása (Arist Polit. 3,14). 
Stoikus használatban a világ berendezése. Pál „üdvrend" ér-
telmében használja (nincs ószövetségi előzmény, de a LXX 
sem tud erről). Az áldott emlékű Bengel nyomán ma talán 
fordítható: Isten világterve (1948 Amsterdam), az üdvösség 
rendje, ami Pál számára külön kinyilatkoztatás során lett fel-
ismertté. 

Anakefalaiószaszthai aor. inf. med., igei töve anakefa-
laioó eredetileg a főbb pontokat ismételni, summázva össze-
foglalni, rekapitulálni, szónoklásban, csattanósan ismételni a 
főtémát a pedagógiában. Az újszövetségben Róm 13,9-ben a 
szeretet, mint valamennyi törvénynek összefoglalása, summá-
ja. Az efezusi levélben mint feltárult titok: Mindennek (!) 
Krisztusban való összefogása, egyesítése, minden különbség 
és ellentét ellenére. Ekléróthémen aor. pass. a tő kléroó ki-
sorsolni, sorsot húzni passzív formában, valakinek tulajdoná-
vá válni, prooriszthentesz aor. part. pass. igei forma ener-
gountosz part. alap energeó csak személyre vonatkoztatva, 
általában isteni erőhatást jelent, boulé olyan akarati döntés, 
amely előzetes megfontolás eredményeként alakul ki thelé-
ma a tettre késztető akarati elhatározás, proélpikotasz perf. 
part. előre reménykedni valamiben (en) vonzattal eszfra-
giszthéte aor. pass. arrabón előleg, foglaló, felpénz, peripoié-
szisz birtok, tulajdon, dóé aor. opt. epignószisz vallásos isme-
ret itt perótiszmenousz perf. part. pass. igei töve fótidzó meg-
világítani, klészisz a kaleó tőből meghívás, elhívatás, enér-
géken perf. formája az energeó tőnek, egeirasz aor. part. 
egeiró tőből, onomadzomenou part. pass. az onomadzó tőből 
nevezni, edóken a didómi aoristos formában, pléroumenou 
part. mediális, töve pléroó megtölteni, teletölteni, ígéretnél 
beváltani, várakozásnál kielégíteni, kérésnél teljesíteni. Plé-
róma teljesség, bőség. 
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2. F E J E Z E T 

En haisz mindkét előző fogalomra vonatkozik, ener-
go un tos ζ part. tő energeó tevékenykedik, működik, de mindig 
erőteljesen, apejtheia hitetlenség, anesztrafémen aor. tő 
anasztrefomai viselkedés megszabott elvek szerint, forgolód-
ni bizonyos normákhoz igazodva. Szarkosz gen. auctoris azaz 
a kívánság gyökere, dianoia érzület, gondolkodási mód, ész-
járás 'értelmében. 

Szünedzóópoiészen aor. a tő szüdzóopoieó együtt meg-
eleveníteni, szeszószmenoi perf. part. pass. a szódzó igéből 
megmenteni jelentésű, szünégeiren aor. a tő szünegeiró vala-
kit egymással együtt felkelteni, szünekathiszen aor. a tő szün-
katidzó valakivel együtt elhelyezni, juttatni lokális értelem-
ben, endeikszétai aor. conjukt. pass. a tő endeiknümi mutat-
ni, bizonyítani, hüperballóon a hüperballó part. mértéken 
túlra jutni, meghaladni a mértéket, poiéma csak az isteni te-
remtő munkára vonatkozóan az alkotás értelemben, ktiszthen-
tesz aor. part. pass. a ktidzó igéből, ami szintén Isten teremtő 
munkáját kifejező szakszó, teremteni, próétoimaszen aor. a 
tő proetoimadzó előre elkészíteni, Istenre vonatkozó szó, ben-
ne.a cél motívuma, peripatészómen aor. conjukt. en szarki a 
névelő ismétlése nélkül közvetlenül vonatkozik „ta etné"-re, 
apéllotriómenoi perf. part. pass. a tő apallotrioó elidegeníteni, 
politeia állam, társadalmi közösség, kszenosz idegen, a görö-
gök politikai-jogi szakkifejezése, egenéthéte aor. tő ginomai 
poiészasz aor. part, meszotoichon válaszfal fragmosz fal, ke-
rítés, lüszasz aor. part. tő lüo kibont, old, eloszlat stb. katar-
gészasz aür. part. a katargeó igéből, Pál kedvenc kifejezése, 
valamit hatástalanná tenni, hatályon kívül helyezni, ktiszé 
aor. conjukt. apokatallkszé aor. conjukt. a tő apokatallasz 
szó ismételten megbékélni, újra kiengesztelni, apokteinasz 
aor. part. apokteinó megölni, elthón az erohomai igéből aor. 
part. ara következésképpen, tehát Pál az előzőekből fakadó 
további következtetést vezet be. Paroiszkosz az az idegen, aki 
hazájától távol él, az újszövetségben csak itt szerepel a szüm-
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politész polgártárs, oikeiosz lakótárs. Epoikodométhente aor. 
part. pass. a tő epoikodomeó felépíteni, themeliosz alapkő, a 
ház fundamentuma, szünarmologoumené part. pass. a tő szün-
harmologeó összeilleszt, egybefűz, szünoikodomeiszthe pass. 
a tő szünoikodomeó összenő, összeépül, a katoikétérion az 
eisz után lakás, mint kitűzött elérendő cél. 

3. F E J E Z E T 

Toutou chárin ezért, ebből a célból, ill. ennek a célnak 
eléréséért, oikonomia vö. bővebben a fogalommeghatároz 3-
ban ház, gazdasági rendje (ökonamia), dotheiszész aor. part. 
pass. egnóriszthé aor. pass. a tő .gnóridzó közölni, ismertté 
tenni, kinyilatkoztatni, prosz ho valamire vonatkozóan, noé-
szai aor. inf. a tő noeó megismerni, megtudni genea nemze-
dék, nemzetség, anekalüfthé aor. pass. a tő apokalüpto fel-
tárni, kinyilatkoztatni az einai infinitivuszos szerkezet az is-
teni kinyilatkoztatás tartalmára utal, szünszómosz együtt a 
testhez tartozni, annak részeként lenni, szünmetochosz közö-
sen részesülni valamiben, elachisztoterosz a legeslegkisebb az 
amúgyis szuperlativusz comparációs formája, anekszichniasz-
tosz fellelhetetlen, kikutathatatlan, kinyomozhatatlan s Így 
megfoghatatlan, nincs rá magyarázat, fótiszai aor. inf. a tő 
fótidzó megvilágosítani, világossá.tenni, apokekrümenou perf. 
part. pass. az apokrüptó igéből, valamit elrejteni, prothe-
szisz szándék, kitűzött cél, parrészia felelem nélküliség felet-
tes hatóság előtt, bátorság, patria atyai ház, család, nemzet-
ség, törzs krataióthénai aor. inf. a tő krataiómai erőssé válni 
(kratosz az újszövetségben az isteni, földöntúli hatalom mű-

" ködését jelzi), erridzómenoi perf. part. pass. a tő ridzoó meg-
gyökerezni, gyökeret hajtani, passzív formában szilárdan 
megalapozni, a kép kifejezi a keresztyén embernek Istenben 
való, életet nyújtó kötöttségét, tethemeliómenoi perf. part. 
pa,ss. themelioó alapot vetni, megszilárdítani, eksziszchüszé-
te aor. konjukt. a tő eksziszchüó azaz valamire képessé válni, 
katalabészthai aor. inf. tő katalambanomai szellemi értelemben 
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valamit megragadni, felfogni, pléróthéte aor. konjukt. pass. 
megtölteni, hüperekperisszou az elképzelhető legnagyobb fo-
kozással a minden mértéken felüli megjelölése, aiteomai ér-
telme beleszól, a tő aitia azaz ok, alap értelem arra utalva, 
hogy a keresztyén ember Istent kérje a kapott felhatalmazás 
alapján, tehát egy megszabott indok alapján elhangzó kérő 
ima . . . 

4. F E J E Z E T 

Parakaleó inteni, felszólítani, megalapozott „súlyos" 
kérés, anechomenoi part. az anechomai igéből egyenesen ál-
lani, „állva" elviselni valamit, szpoudadzontesz part. a szpou-
dadzó igéből valamire szorgalmasan törekedni, erősen ipar-
kodni, igyeikezni, dio legei mint 5.14-ben is ezért van szó va-
lamiről, héchmalóteuszen aor. forma aiohmalóteuoó valakit 
hadifogságba vetni, hüperanó messze felül, messze fölé, ho 
men . . . ho de az egyik — a másik, katartiszmosz orvosi kife-
jezés, a tagoknak törés esetén egy beillesztésére, katantészó-
men aor. konjukt, katantaóból eljutni valamihez úgy, hogy 
az birtokunkba kerül, birtokba venni, népiosz kiskorú, gyer-
meki, pejorativen infantilisz klüdónidzomenoi part. forma a 
klüdónidzomai igéből, jelentése hullámoktól hányódni-vetőd-
ni, didaszkalia itt megvetett értelemben, talán „tanocska" 
értelemben, kübia álnokság, a hamis kockajátékra utal, ma 
„átejtés" tán, methodia eredetileg egy tárgy használatának 
művészi gyakorlása, rossz értelemben becsapás, rászedés ra-
vasz fogásokkal, ta panta minden tekintetben, szürarmolo-
goumenon part. pass. szünarmologeó tőről pontosan egybe-
illeszteni, szünbibadzomenon part. pass. a tő szünbibadzó 
egyesíteni, összefogni és együtt tartani, epichorégia ajándé-
kul nyújtás, szolgálati teljesítés, vö. a szövegben. 
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5. F E J E Z E T 

Proszfora vértelen áldozat, thüszia a véres áldozat, 
pleonekszia kapzsiság, mohóság, mórologia szellemi értelem-
ben dőre fecsegés, eütrapelia jártasságot jelöl társasági for-
golódásban, majd rossz értelemben a konvencionális, udva-
rias formákban közönséges, sőt aljas, kétértelmű beszéd, 
eücharisztia hálaadás Isten iránt, mint hivő ember válasza 
az isteni kegyelem ajándékaiért, hiszte az oida imp. formá-
ja, eidólolatrész bálványimádó, kléronomia az örökség el-
nyerése, apatatö imp. az apataó igéből félrevezetni, megcsal-
ni, apeitheia engedetlenség, szünmetochosz valamiben együtt 
résztvevő, alétheia itt az igazság szeretete, dokimadzontesz 
part. dokimadzó igéből egyszerre jelöli kritikus elemzést vé-
gezni, alaposan megvizsgálni és egyúttal annak eredményé-
vel rendelkezni. 

Szünkoinóneite imp. az ige szünkoinóneó közösen ré-
szesülni, valamiben közösen osztozni, elenchete imp. az ige 
elenchó valakit gyalázni, megvetni, valamit leleplezni, vilá-
gosságra segíteni, helyreutasítani stb., meggyőzni értelemben 
ismét dio legei jellegzetes forma bibliai idézetek közlésénél, 
anaszta aor. imp. forma az anisztamai igéből felállni, felkel-
ni, epifauszei fut. epifauó tőből felemelkedni, felkelni, ki-
nyílni, erősen átvitt értelemben felragyogni. . . akribósz 
adverb. alaposan, gondosan (szigorú értelemben), ekszago-
radzomenoi part. a tő ekszagoradzomai megvenni, felvásá-
rolni teljesen úgy, hogy nem marad belőle másnak, afrón 
vallásos értelemben valami hiányra, konkréten a hit hiányá-
ra vonatkozóan, ezért értetlen, balga stb. 

Szüniete imp. az ige szüniémi megérteni, belátni, fel-
fogni, methüszkeszthe imp. methüszkomai igéből megrésze-
gedni, megittasodni, ahol a mediális alak utal az egyéni fele-
lősségre, aszótia léhaság, az ittassággal kapcsolatban olyan 
mámor, amely nem nyújt semmiképpen sem szabadulást, 
üdvösséget (szódzó!), tehát nem „old" meg semmit. . . Pesal-
mosz húros hangszeren játszott zenemű, hüpotasszomenoi 
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part. ige hüpotasszomai szószerint valaminek alárendelni 
magamat, a mediális forma ismét arra utal, hogy az ilyen 
magatartás szabad akaratú és szeretetből fakadó elhatározás, 
semmiképpen sem erőszakolt, hoi andresz a névelő hangsú-
lyos azaz csoport megjelölése, kathariszasz aor. part. fő kat-
haridzó megtisztítani, réma Pálnál mindig Isten igéjét je-
löli, az isteni kinyilatkoztatás igéjéről van szó tehát. 

Szpilosz szennyfolt, rütisz ránc, ofeiló elkötelezettnek 
lenni, valamivel tartozni, adósnak lenni, ektrefó gyermek-
nevelés szakkifejezése, thalpó eredetileg a kotlómadár mele-
gét jelzi, átvitt értelemben az édesanyai szeretet védő-gon-
dozó melege, fészekmeleg . . . Anti toutou ezért, ennek az 
oknak alapján, kataleipszei fut. ért. tő kataleipó elhagyni, 
proszkolléthészetai fut. ért. proszkollaomai szorosan csün-
geni valakin (kolla-enyv), plén mindenesetre, lezár egy fej-
tegetést és kiemeli a lényegeset, hüpakouete imp. tő hüpa-
kouó engedelmeskedni, olyanra hallgatni, akihez képest alá-
rendelt állapotban vagyok (hüpó!), entolé parancs, feladat a 
telló tőből ered, amelynek jelentése valamit céljához juttat-
ni s így teljesíteni, így erősen aktív utalás cselekvésre, pa-
rorgidzete imp. parorgidzó igéből megharagítani a paideia-
nevelés, fegyelmezés mellett voutheszia gyengédebb forma, 
szelíd figyelmeztetés, intés, ofthalmodoulia a szemnek való 
szolgálat, minden csak látszatra ügyel, komiszetai a fut. ért. 
szó töve komidzomai elnyerni, megszerezni, apeilé fenyege-
tés, proszópolémpszia részrehajlóság, olyan magatartás, 
amely csak a külső látszathoz igazodik, thou oipou végül 
egyébként, thou. 

6. F E J E Z E T 

Theou gen. auct. értelemben, tehát olyan fegyverzet-
ről van szó, amely Isten ajándéka, isteni felfegyverzettség, 
methodia kerüliő út, furfang, palé küzdelem ringben, hapasz 
annyi, mint pasz azaz minden, peridzószamenoiaor. part. tő 
peridzónnümai magát felövezni, belősz lövedék, pepürómena 
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peri. part. passz, pürsó igéből meggyújtani, izzóvá tenni, 
szbeszai aor. inf. szbennümi igéből eloltani, deészisz olyan 
imádság, amely kétségbeejtő szorongatott helyzetből támad, 
benne van a tő dein azaz szükséget látni, valamire rászorulni. 

Agrupnountesz part. a tő agrüpneó őrködni, ébren 
lenni, vigyázni, proszkarterészisz kitartás, állhatatosság, 
anoikszisz nyitás, parrésziaszómai aor. konjukt. a tő parré-
sziadzomai bátran beszélni, semmit sem elhallgatva szólni, 
ta katemene ami engem illet, reám vonatkozik, prasszó ten-
ni, eisz aouto touto éppen ezért a célért, ta peri hümón a 
körülöttünk levő dolgok, parákaleszé aor. konj. parakialeó 
igéből, ahol a para jelzi, hogy valaki nem velem szemben 
áll, hanem mellém áll, oldalamra, velem szenved, velem érez 
stb., s ezért jelenti a szó a vigasztalást. 

178 



IRODALOM A LEVÉLHEZ 

Barclay W. The letter to the Galatienans and Ephesians 1965. 
The Daily Study Bible sorozatban. Német ford. Wupper-
tal 1970. 

Bruder Ο. Der Epheserbrief, München 1950. 
Conzelmann H. An die Epheser Göttingen 1976 NGB 
Cserháti S. Pál apostolnak a kolossébeliekhez és Filemonhoz írt 

levele. Budapest, 1978. 
Dibelius M. An die . . . Epheser . . . neu bearb. von Greeven, 

Handbuch zum NT. Tübingen 1953. 
Gaugier Ε. Heilsplan und Heilsverwirklichung nach Eph. 1,3—2, 

10. als Anhang zur Auslegung neutest. Schriften 6. Der 
Epheserbrief EVZ-Verlag Zürich 1966. 

Griechisch. Deutsches Wörterbuch. W. Bauer Gruyter Berlin 
1971. 

Haupt E. Der Brief an die Epheser Göttingen 1902. 
Káldy Zoltán. Bevezetés az Újszövetségbe. Budapest 1957. 
Kupperschmid A. Das Geheimnis der Gemeinde. Zürich 1961. 

Kirche im Zeichen der Einheit Vandenhoeck Rupprecht 
1979. 

Meyer H. A. W. Kritisch-exegetisches Handbuch über den Brief 
an die Epheser. 6. Aufl. besorgt durch Schmidt 1886. 

Peroy E. Die Probleme der Koloser- und Epheserbriefe Lund 
1946. 

Prőhle Károly. Bevezetés Újszövetségbe. Budapest, 1959. 
Rienecker Fr. Der Brief des Paulus an die Epheser. Wuppertal 

1978. 
Schlatter A. Die Briefe an . . . Epheser . .. Erlauterungen zum 

Ν. T. Stuttgart 1963. 
Schlier H. Der Brief an die Epheser. Düsseldorf 1958. 
Schlier H. Christus und die Kirche im Epheserbrief Tübingen 

1930. 

12« 179 



Schmidt R. Christus und die Gemeinde. Eine Handreichung zum 
Verständnis des Epheserbriefes, Witten 1940. 

Staab K. Der Brief an die Epheser. In Regensburger NT VII. 
Regensburg 1959. 

Varga Zsigmond. Az efezusi levél, Debrecen, 1973. 

180 



TARTALOMJEGYZÉK 

Bevezetés 5 

Az Efezusi levél értékelése 13 

Az Efezusi levél magyarázata 19 
1. Címzés, üdvözlés 1,1—2 21 
2. A hálaadás himnusza 1,3—14 35 

Az „Egyház" örökkévaló alapja 1,3—6 35 
Krisztus váltságában való részesedésünk 1,7—12 44 
Pecsét és zálog 1,13—14 52 

3. Isten munkája Krisztusban 1,15—3,21 55 
Hálaadás a címzettek keresztyén életéért 1,15—16 55 
Könyörgés a megismerés Lelkéért 1,17—19a 56 
Isten kegyelmének mindenhatósága 1,19b—23 62 
Krisztusban feltámadunk 2,1—7 69 
A Krisztusban való élet 2,8—10 78 
Krisztusban egység a meghasonlott világban 2,11—22 82 
Apostoli szolgálat a pogányok között 3,1—13 93 
Pál apostol „Miatyánk"-ja 3,14—21 101 

4. Elhivatáshoz méltó élet 4,1—6,20 107 
Méltóan elhivatásunkhoz egységben és nagykorúságban 
4.1—16 107 
Az életvitel radikális megváltozása 4,17—32 121 
Tanítás a régi és az ú j ember életéről 5,1—20 131 
A keresztyén házitábla három szakaszban 5,21—6,9 137 
Férj—feleség 5,21—33 137 
Szülő—gyermek 6,1—4 142 
Úr—szolga 6,5—9 145 
Isten fegyverzetében 6.10—20 148 

181 



5. Záró mondatok 6,21—24 155 
Levelünk egyes fogalmainak értelmezése 156 
Szójegyzet 171 
Irodalom 179 

a v ' 
(ui 

^ ^ ö u d a p e s t ^ 

182 





FELELŐS KIADÓ 

DR. Κ ÁLD Y ZOLTÁN 

ISBN 963 7020 49 ? 

A védőboritó Dénes Pál munkája 

Megjelent 1000 példányban 
11,5 (A/5) ívterjedelemben 

Egyetemi Nyomda — 85.3179 Budapest, 1985 
Felelős vezető: Sümeghi Zoltán igazgató 


	Bevezetés����������������
	Az Efezusi levél értékelése����������������������������������
	Az Efezusi levél magyarázata�����������������������������������
	1. Címzés, üdvözlés 1,1—2��������������������������������
	2. A hálaadás himnusza 1,3—14������������������������������������
	3. Isten munkája Krisztusban 1,15—3,21���������������������������������������������
	4. Elhivatáshoz méltó élet 4,1—6,20������������������������������������������
	5. Záró mondatok 6,21—24�������������������������������
	Levelünk egyes fogalmainak értelmezése���������������������������������������������
	Szójegyzet�����������������
	Irodalom���������������
	Tartalomjegyzék
	Oldalszámok������������������
	_1���������
	_2���������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������
	167����������
	168����������
	169����������
	170����������
	171����������
	172����������
	173����������
	174����������
	175����������
	176����������
	177����������
	178����������
	179����������
	180����������
	181����������
	182����������
	183����������
	184����������


