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B E U E Z E T É 5 . 

Nem ok nélkül szokták sokan az őskeresztyénség 
történetét a petr inismus, a paul in izmus és a johanne i smus 
három korszakára osztani. E korszakok nevüket az Ur 
három nagy apostolától , Pétertől , Páltól és Jánostól 
vették, akik csakugyan nagy befolyást gyakoroltak koruk-
nak és a következő időnek keresztyénségére is. Ameny-
nyire uj szövetségünk irataiból, ezen legfőbb forrásainkból 
kivehetjük, az Ur tanítványai sorából különösen az első 
és az utolsó, Péter és János vált ki. Ezekhez csatlakozott 
azután az Urnák a földről való távozása után Pál , a 
pogányok apostola . E három apostol közül az apostoli 
korban Pált látjuk a legélénkebb történeti vi lágí tásban. 
Péter a lakja c sakhamar a mondák ködébe vész ; inkább 
csak az első időben hallunk róla egyet-mást , de azután 
alig tudunk bizonyosat felőle és theologiájáról . J ános 
apostol a lakja is e léggé domborodnék ki a tör ténetben, 
ha a róla való ismereteink nem volnának oly nagyon 
vitásak. D e még igy is ugy ál lanak előttünk Pál és 
János, mint az Ur legnagyobb két apostola. Pál apostoltól 
való az uj tes tamentom legtöbb irata és ha közülük tekin-
teten kívül is hagyjuk azokat, melyeket a kritika kifogásol, 
még mindig az ő elvitathatatlan szellemi termékei 
maradnak az uj tes tamentom legjelentékenyebb könyvei. 
János apostol nevét meg az uj szövetségnek más neve-
zetes irataival hozzák kapcsolatba. Igaz, hogy mai nap ig 
is vitás még, vájjon ő-e azoknak szerzője i s ? De még 
ha nem is volna az, kapcsola ta az ő neve alatt ránk 
maradt iratokkal csak lazább lesz, de teljesen meg n e m 
semmisí thető : ilyen vagy olyan a lakban ezen iratok az 
ő szel lemének termékei és az ő theologiá já t és je lentő-
ségét tükrözik vissza Szóval, ha oly szoros ér te lemben 
nem is, mint Pál theologiájáról , de azért mégis beszé l -
hetünk János theologiájáról is. Ha azonban tekinte tbe 
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akarjuk venni a bibliai kritikának azt a mai állását, 
hogy a jánosi iratoknak Jánostól való közvetlen eredetét 
igen sokan kétségbe vonják, akkor is beszélhetünk még 
legalább jánosi theologiájáról. Azonban a kifejezés azo-
nossága kedvéért szólunk akkor páli theologiáról is ; 
de ezzel már természetesen korántsem akarjuk kétsé-
gesnek feltüntetni ennek Pál apostoltól való közvetlen 
eredetét. 

Ha tekintetbe vesszük az Ur e két tanítványának, 
Pálnak és Jánosnak kiválóságát s nagyságát, Pál leve-
leinek és a jánosi iratoknak az uj testamentomban elfoglalt 
előkelő állását és a páli, meg a jánosi theologiának 
ebből következő jelentőségét az őskeresztyénségben, akkor 
természetesnek fogjuk találni, hogy a páli és a jánosi 
theologiának összehasonlítása mindenkinek érdeklődésére 
számíthat. Minthogy azonban a páli és a jánosi theolo-
giának egész ter jedelmében való összehasonlítása túlsá-
gos nagy és terjedelmes feladat volna; a két theologiának 
sajátos jelleme pedig központi eszméjükben is kifejezésre 
jut, megelégszünk azzal, hogy a páli és a jánosi theologia 
központi eszméit egymással párhuzamba állítjuk. 

Az u jabb időben a keresztyén vallásnak keletkezése, 
korának uralkodó nézeteihez, képzeteihez, vallásaihoz 
s más eszmemozgalmaihoz való viszonya nagyon szor-
galmas kutatásnak tárgya. A tudósok rendre igyekeznek 
megállapítani, mi közös bennük és mi a keresztyén 
vallásban uj és sajátságos. A tudomány azután felállítja 
a kölcsönös függésnek kérdését, valamint azt, melyik 
keletkezett a másikból és legjobb meggyőződése szerint 
keresi e kérdésre a feleletet. Napjainkban épen ezen a 
téren oly sokat dolgoztak és dolgoznak, hogy úgyszólván 
minden régebbi, megállapodottnak látszó nézet ingado-
zóvá s vitássá lett és a tudomány vizsgálódásaiban 
minden az általános bizonytalanság forgatagába sodródott . 
Azért nem lesz felesleges munka, ha a kutatás mai 
állása szerint mi is igyekszünk a páli és a jánosi theologia 
központi eszméjének eredete kérdésében állást foglalni. 

Korunknak egyik legjellemzőbb sajátsága azután, 
hogy a fejlődés szempontja alá helyezi minden azon 
jelenségeket, melyek nem egyszerre, hanem egymás után 
lépnek fel az időben. A páli és a jánosi theologia is az 



őskeresztyénség életében egymásután lép fel s azért 
természetes dolog, hogy mi is az említett két theologia 
központi eszméjét azon szempontból fogjuk vizsgálni, 
milyen fejlődési fokozatot képviselnek általában és főleg 
egymáshoz viszonyítva. Ha mindezen fejtegetéseink helyes 
mederben mozognak és az igaz eredményekre vezetnek, 
rávezetnek bennünket a páli és a jánosi theologia köz-
ponti eszméje jelentőségének, azaz annak ismeretére, 
mit jelentenek és mi az igaz értelmük Eszerint tehát 
1 ) párhuzamot vonunk a páli és a jánosi theologia 
központi eszméje közt; 2 ) vizsgáljuk azok e rede té t ; 
3.) megállapítjuk fejlési fokukat és 4 ) vázoljuk jelentő-
ségüket. 





ELSŐ FEJEZET. 

Párhuzam a páli és a jánosi theologia 
központi eszméje között. 

A) R páli és a jdnosi theologia központi eszméje. 

l . 

Pál apostol nem alkotott theol. rendszert oly értelemben, 
mint azt ma értjük. Levelei között egy sincs, amely ilyet tartal-
mazna ; még a római levélről sem mondhatjuk ezt, amelyet pedig 
még legtöbben annak tartottak. Hiszen a christologiát me'y-
nek pedig mai felfogásunk szerint ilyennek középpontjában 
kellene állania, alig érinti benne. De Pál apostolban leginkább 
megvoltak azok a képességek s rabbinistikus tanulmányai révén 
azon míveltség is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a keresz-
tyén vallás tanát határozott alakba önthesse. Az apostol hirde-
tése nem volt a különböző üdvgondolatoknak laza láncra való 
fűzése csak, hanem bizonyos alapgondolatokon felépülő egysé-
ges gondolatvilágnak, egy világnézetnek folyománya. Csak 
össze kell szedni az apostol leveleinek elszórt tanait, bizony oly 
határozott képet nyerünk az apostol felfogásáról, tanításáról, 
mint kevés más uj testamentomi iratból. Azért igaz is, hogy az 
apostol a keresztyén egyháznak első (Masznyik E. Pál apostol 
élete 1894. XXXVIII. 1.) s az őskeresztyénségnek legnagyobb 
theologusa. (Feine P. Paulus als Theologe 1906. 7. 1.) Épen 
emiatt szólhatunk Pál theologiájáról is. 

Ha az apostol theologiáját akarjuk vázolni, mindenek előtt 
is az a kérdés, mely forrásokból merítsük azt. Azt lehet mondani, 
hogy az apostol neve alatt ránk maradt 13 levél közül csak a 
négy főlevél, t. i. a római, a két korinthusi és a galáciai levél 
hitelessége örvend általános elismerésnek. Mert az a körülmény, 
hogy némelyek (Steck és egyes hollandusok) még ezeknek hi-
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telességét is tagadják, igazán figyelmen kívül hagyható. De 
ujabban sokan az apostol többi levelei közül is sokat hiteles-
nek tartanak, pl. az 1. thessalonikai, a philippii, a kolossei s a 
Philemonhoz írt leveleket. Sőt vannak olyanok is, akik az 
apostol többi levelének pali eredete mellett is állást foglalnak 
(pl. Zahn). Mivel mi e helyütt el rtem dönthetjük e kritikai 
kérdéseket, egyébként pedig az apostol theologiájának központi 
eszméjét már négy főieveiében is megtaláljuk, kutatásainknál 
csak a négy főlevélre támaszkodunk s legfelebb itt-ott vonjuk 
be fejtegetéseinkbe az apostol felfogásának megvilágítására 
a többi, legtöbbnyire hitelesnek elismert levélnek fontos ki-
jelentéseit. 

Az apostol theologiája legsajátosabb tulajdona ; annyira 
jellegzetes, hogy központi eszméjét sem kell soká keresgélnünk. 
Mi, a reformáció hívei első sorban az apostolnak a megigazu-
lásról szóló tanát vehetnők olyannak, mely az apostol theologiá-
jának központi eszméje lehetne. De aki az apostol életét 
s theologiáját ismeri, tudja, hogy ezen tana is már csak 
theologiájának központi eszméjéből vont szükségszerű követ-
kezmény, amelyet a harc heve diktált neki (Wrede : Paulus 
1905. 72. 1.) Feine is így fogja fel a dolgot, mikor a szóban 
forgó tant a kiengesztelés és megváltás tana párhuzamának 
veszi, melyet az apostol a polémiában kifejtett (i. m. 58. k. 1.) 
Ezzel a tannal szemben nemcsak Weizsäcker szerint a Krisztus-
ban való hit az első az apostol megtérése óta, amitől a többi 
mind függ (Apostolisches Zeitalter 2. kiad. 1892. 117. 1.) Wer nie 
szerint pedig az istenfiáról való prédikáció az apostol theologiá-
jának szíve (Die Anfänge unserer Religion 2. kiadás 1904. 
165. 1.), hanem hazai theologusaink közül, pl. Masznyik szerint 
is az apostol tanának központi eszméje a Krisztus, aki a meg-
térése előtti központi eszméje, a törvény helyébe lépett (i. m. 
167. 1. jzet. v. ö. 143. k. 1. és Theol. akad. évkönyv 1885/6. 
96. 1.). És Holtzmann szerint is a christologia áll az apostol 
gondolatvilágának középpontjában (Bibi. Theologie 1897. II. köt. 
9. 1.). A christologia tehát az apostol theologiájának központi 
eszméje. Ezt kell tehát majd a jánosi theologia központi eszmé-
jével összehasonlítanunk. 
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2. 

Azt hinné az ember, hogy János apostol még kevésbbé 
alkotott theol. rendszert, mint Pál apostol. Hiszen nem írt 
csupa leveleket, mint Pál, hanem evangeliomot is és pedig 
épen az evangéliom az ő legterjedelmesebb és legjelentékenyebb 
müve. Ebben pedig történetet beszél el és nem ad elő theol. 
rendszert oktató alakban. És mégis nem hiába nevezték Jánost 
már a 3 században theologusnak, mert bizony lehet ám jánosi 
theologiáról is beszélni. Mert ezen evangeliom írója oly határo-
zott felfogást vall és juttat kifejezésre Jézusról, mint a Krisztus-
ról és Isten fiáról életének' elbeszélése közben (sokak szerint 
csak : által), hogy evangeliomát igen sok tudós Reussnek (1840. 
évi) útmutatása szerint nem is akarja történeti műnek elismerni, 
hanem dogmatikai iratot lát benne. Weizsäcker alakja szerint 
történetnek, de tartalma szerint tanításnak nevezi (i. m. 537. 1.), 
Pfleiderer pedig evangeliom alakjában írt taniratnak (Urchris-
tentum. 1. kiad. 1887. 95. 1), Schölten történeti regénynek (Das 
Ev. nach Johannes 1887. 182. 1) és Jülicher meg épen vallásos 
célzatú philosophiai költeménynek tekinti (Einl. i. d. N. Test. 
1894. 258. k. 1 L. még RaffayS.: A l o g o s . . . 1900. 105. kk. 1.). 

A jánosi theologiának az evangeliomból nyert képét a 
jánosi levelek, különösen az első, csak megerősítik s kiegészí-
tik. Mivel azonban a három levél közül csak az elsőnek az 
evangelioméval való azonos szerzősége van általánosabban el-
ismerve, az evangeliom mellett mi is csak azt használjuk még 
fel a jánosi theologia előadásánál. Ugyanazon okból, mely 
miatt a 2. és 3. levelet mellőzzük, az apokalypsis könyvét sem 
vehetjük figyelembe. 

Ámde nemcsak a jánosi iratok hitelessége alkot sokat 
vitatott kérdést a mai theol. tudományban, de a jánosi theolo-
gia jelleméről sem egyformák a nézetek. Hogy erről meg-
győződjünk, nem szükséges itt sem, hogy az egész jánosi 
theologiát kifejtsük ; elég, ha csak"ezen theologia központi esz-
méje dolgában igyekszünk eligazodni. Ha ezt kutatjuk, a leg-
gyakoribb felelet az, hogy miként a negyedik evangeliom ren-
des neve a logosevangéliom, úgy a benne kifejezést találó 
theologia központi eszméje is a logos. így pl. Masznyik ezt 
mondja: «a János evangéliomának alapeszméje — a logos". 
(Évkönyv 100. 1.) János evangéliomának írója ezen felfogás 
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szerint keresztyén logos-tant, egy magasabb s bölcsészetileg 
elfogadhatóbb christologiát akart előadni, hogy a keresztyén 
hitet a pogányokkal megérttesse és megkedveltesse. Csakhogy 
ezen felelet csak részben helyes, illetőleg csak a helyes felelet 
megtalálásának irányát jelzi. Ugyanis Wernle szerint is nem a 
logos, hanem az Isten fia, Jézus Krisztus az ev. történetének 
subjektuma. (Die Anfänge unserer Relig. 2 kiad. 1904. 441. 1.) 
Vagyis a lógósról par excellence csak az evangéliomnak proló-
gusában van szó, míg az evangéliomban magában jézus neve 
sehol sem a logos. Már pedig az evangéliom írója, különösen 
ha nem volt apostol, bizonyára Jézus szájába is adta volna e 
nevet, mint önmegnevezést, ha csakugyan keresztyén logos-
tant akart volna előadni. Ezzel szemben az evangelista művészi 
érzékére (Holtzmann i. m. 397. 1.) vagy tapintatára (Jülicher 
i. m. 250. 1.) hivatkozni bajos dolog, mert hiszen más, későbbi 
írók, mint pl. Leucius, vagy az arab evangéliom Jézus gyermek-
koráról ezt is egész bátran megcselekedték (L. Zahn : Das Ev 
des Joh. 1908. 102. 1.). Az a tényállás, hogy a lógósról csak 
a prológusban van szó, míg az evangéliomban előforduló 
XúyoQ szó egészen mást jelent, oly nyilvánvaló, hogy akadtak 
theologusok (pl. Harnack Lehrb. der Dogmengesch. és Zschr, 
f. Th. K. II. évf), akik a prológusban csak az evangéliomnak 
amolyan kiegészítő, de nem szerves részét látják. (L. Raffay 
i. m. 125. kk. 1.) Ha ezen nézet megállana, akkor természete-
sen logosevangéliomról sem lehetne szó. De bizonyos, hogy 
ezen felfogás már túlzás és hogy a prologus logosa és az evan-
géliom Jézus Krisztusa egy és ugyanazon személy. Ezt megint 
bizonyítani alig szükséges. Holtzmann majdnem az egész jánosi 
theologiát azon szempontból adja elő, hogy ezt az azonosságot 
kimutassa és fejtegetéseink során mi is rá fogunk mutatni erre 
a tényre. Raffay pl. a prologus és az evangéliom megfelelő 
részeinek felmutatásával mutatja ki a prológusnak és az evan-
géliomnak szerves összefüggését (i. m. 126. kk. különösen 129. 
k. 1.) Ámde, ha azonos személy is a prologus logosa és az 
evangéliom Jézusa, úgy mégsem azonos fogalom. Hogy Jézus 
a logos, az az egész evangéliom fejtegetéseinek csak egy része. 
Az egész evangéliom célját a 2O31 (v. ö. 173) fejezi ki (Raffay 
i. m. 122. 1. Zahn i. m. 31. 1.). Vagyis az evangéliom szerzője 
ki akarja mutatni, hogy Jézus a Krisztus, a Messiás s Isten fia. 
És ennek a célnak szolgál aztán annak kimutatása is, hogy 
Jézus mint ilyen, az örök isteni lényegü logos, a mint azt a 
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prologus is hangsúlyozza. Szóval, a jánosi theologia központi 
eszméje, mint Pál apostol theologiájáé, a Krisztus. Ez oly nyilván 
való, hogy Stromp is azt mondja, hogy „a Jánosevangéliom-
ban a központ. . . nem a logos, hanem a Jézus Krisztus". 
(A János evangéliom világnézete 1892. 59. 1.) És Raffay szerint 
is „a jánosi christologia . . . központja az egész előadásnak" 
(i. m. 172. k. 1.) azaz a negyedik evangéliom christocentrikus. 
(Raffay i. m. 116. 121. 1. Weiss ß. Bibi. Theologie 7. kiadás 
1903. 586. 1.) És ez az eredmény nagyon kapóra is jön nekünk, 
mert szerinte a páli és a jánosi theologia központi eszméje 
ugyanazon egy dologra vonatkozik és így tényleg össze is 
hasonlíthatjuk a kettőt egymással. 

B) R ptíli és a jánosi theologia központi eszméjének 
összehasonlítása. 

Bár úgy a páli, mint a jánosi theologia központi eszméje 
egyformán a Krisztus, mégsem azonos módon fejtegeti ezt a két 
apostol. De bármennyire különbözzenek is ezen fejtegetések 
egymástól, a Krisztus-kép fővonásai mégis mind a két theologiá-
ban ugyanazok, ha esetleg más más hangsúly is esik rájuk az 
egyikben és a másikban. Mind a két theologiában szó van Jézus 
földi életéről, azután a felmagasztalt és a praeexistens Krisz-
tusról. Krisztusnak ezen háromféle állapota szerint fogjuk mi is 
a két theologia központi eszméjének ismertetését és összehason-
lítását tagolni. 

1. 

Ha először Pál theologiájára vetünk pillantást, azt látjuk, 
hogy nála előtérben áll a felmagasztalt Krisztus. Hogy Pál 
személyesen ismerte-e Jézust, nem tudjuk. De akár látta az Urat 
még földi életében, akár nem, döntő befolyással rá csak az 
Úrral a damaskusi úton való találkozása volt, a mikor megjelent 
neki, mint a feltámadott, élő Krisztus. Ezen élmény oly mélyen 
vésődött be az apostol lelkébe, hogy azután is, mint a feltá-
madott és felmagasztalt Úr, a XVQLOÇ állott legtöbbnyire szeme 
előtt. (1. Cor. 9i.) Ezután is legtöbbnyire csak: XVQWÇ (131-szer) 
vagy (<>) XVQIOÇ (FU-MV) 'Irjoovç (24-szer) vagy XQIOTÔÇ (2-szer), 
azután (ó) xvçioç {flfiwv) Irjoovç XQIOTOÇ (47-Szer) vagy XQIOTOÇ 
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Itjaovç [illetőleg I. Äp.] (Ő) xvQioç íi(iMv (7-szer illetőleg 4 szer) 
stb. néven nevezi (L. Feine Jesus Christus und Paulus 1902. 
[ - J. Chr. u. P.] 21. kk. I ). Ezt az^ Urat hirdeti az apostol 
(2. Cor. 46.). És így a megdicsőült Úr áll hirdetésének közép 
pontjában és xvçioç 'Irjaovg vagyis Jézus az Ú r : ez a keresztyé-
nek közös hitvallása (1. Cor. 123 Róm. lOo). 

Hogy Jézusnak ezen xvaiórrjg-t mit jelent, kiviláglik Róm. 
14s. s kk.-ből. Krisztus a 9. vers szerint azért halt meg és táma-
dott fel, hogy a holtaknak és az eleveneknek ura legyen. Ez 
pedig a 8. v. szerint annyit jelent, hogy mi az övéi, az ő tulaj-
dona vagyunk (v. ö. 1. Cor. 323 ). O mindenkinek ura (Rom. I O 1 2 ) . 

Az ő parancsai a keresztyénekre nézve törvényt alkotnak (Qal. 
62. 1. Cor. 7io, 914,21, 1225, 1437.). Ô a gyülekezet birói ( l .Cor . 
5i k.) és minden tisztsége hatalmának forrása (1 Cor. 12s. 2 Cor. 
13io.). És ezt Krisztus nemcsak megbízásból, hanem közvetlenül 
is gyakorolja. Az apostol őt Istennel a legszorosabb egységbe 
fűzi. Amint Isten kijelentette Pálban az ő fiát (Qal. lie.) és ke-
gyeimet adott neki, meg Krisztus szolgájává tette (Rom. 15is.), 
ugyanúgy kijelentette magát Jézus Krisztus is (Gal. I12) és ke-
gyelmet s apostolságot adott neki (Rom. Is). Pál Jézus Krisztus 
és Isten által lett apostollá (Qal. li.) és az apostolok általában 
úgy Istennek (2. Cor. 64.), mint Krisztusnak szolgái (Qal. li0., 
1. Cor. 3s.). Az üdv hatásait is Krisztusra épúgy, mint Istenre 
vezeti vissza. A keresztyének Krisztusnak (Rom. lo) vagy Isten-
nek meghívottjai (Qal. le.) ; Krisztus is (Rom. 157.), Isten is 
(Rom. 143.) felveszi a hívőket. Kegyelmet is mindketten oszta-
nak, amint azt az apostol leveleinek kezdő és befejező részei 
mutatják, sőt mi több, legtöbbnyire csak Krisztus kegyelmét 
kívánja az apostol levelei olvasóinak. Krisztus egyébként is oly 
adományokat nyújt az apostol szerint, milyeneket csak a min-
denható Isten adhat; így szükségben erősiti a gyülekezetet 
(2. Kor. 12o.), kéréseivel közbenjár az Istennél (Rom. 884-), lehe-
tővé teszi az utazást (1. Cor. 4ig, I 6 7 . ) , ez életben büntet (1. Cor. 
I I 3 2 . ) s egészséget adhat (2. Cor. 12s.), hűségre képesít (1. Cor. 725.) 
és állhatatossá tesz (1. Cor. Is.). Sőt Isten mindent alávetett neki 
(1. Cor. 1527.), amit ugy is fejez ki az apostol, hogy Krisztus 
az Isten jobbján van. (Rom. 8«4-)- Evvel pedig Holtzmann sze-
rint is azt mondja Pál, hogy az Ur Krisztus Isten képviselője 
(i. m. 94. 1.). Sőt ha tekintetbe vesszük, hogy az apostol olyan 
ó-testamentomi helyeket, melyek Ihvhról (a LXX. szerint — 
XVÇWÇ) szólnak, egyszerűen Krisztusra, mint XVQIOÇ ta vonat-
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koztat, akkor megértjük, hogy nemcsak Nösgen találja a XVQLOÇ 

szóban annak kifejezését, hogy az apostol szerint Krisztus mint 
úr, isteni hatalom és fenség birtokában van (Gesch. der apostol. 
Verkündigung 220. 1.), hanem Holtzmann is az isteni hatalomra 
és uralomra való felmagasztaltatást látja benne kifejezve, (i. m. 
94. k. 1). A XVQIOÇ névvel Isten olyan nevet adott Krisztusnak, 
mely minden névnek fölötte van (Phil. 29.). És ehhez igen 
jellemzően hozzáteszi az apostol, hogy a Jézus nevében min-
denkinek, úgy a mennyeieknek, mint a földieknek és a földben 
levőknek térde meg fog hajolni (Phil. 2i0.), vagyis oly tiszte-
letben fogják részesíteni, amilyen Pál szerint Ezs. 4523. alapján 
Istent illeti (Rom 14n.). És evvel megegyezik az a tény, hogy 
az első keresztyének épen a XVQIOÇ névvel hívták segítségül 
Jézust s hozzá e néven imádkoztak (Rom. 10i2, 1. Cor. 12, 2. 
Cor. 12s.). Sőt mikor az apostol Rom. 10ia-ban Jóelnek Istenre 
vonatkozó azon igéretét (3s), hogy aki az Ur nevét segítségül 
fogja hívni, üdvözülni fog, egyenesen Krisztusra vonatkoztatja, 
akkor egészen világosan Krisztus imádását Isten imádásával egy 
sorba állítja. Már pedig mindez azt a meggyőződést foglalja 
magában, hogy a felmagasztalt Úr isteni tudás és hatalom birto-
kában van (Zahn Skizzen aus dem Leben der alten Kirche. 
1894. 15. 1.). Evvel pedig megegyezik az az állítás F hogy Krisztus 
lesz a végső itélet alkalmával a bíró (2. Cor. 5io.), ami eszintén 
isteni voltát és isteni mindentudóságát is kifejezi (V. ö. 1. Cor. 4s.). 

Ha a mondottakat összefoglaljuk, azt mondhatjuk az 
apostollal : Isten volt Krisztusban, hogy kiengesztelje magá-
val a világot (2. Cor. 5ia.) ; vagy amint Kol. 2o-ben mondja : 
benne az istenség teljessége mintegy testben lakozott. Azért 
bizony nem mond épen ujat az apostol, mikor egyszer Krisztust 
egyenesen Dsóg nak is nevezi, amint azt Rom. 9s-ben (és ha 
tőle való e levél, Tit. 2i3.) teszi. Mert hogy Pál itt Krisztust 
nevezi így és a doxologiát ő reá vonatkoztatja, a mi meggyőző-
désünk szerint is világos és annak oka, hogy egyesek ezt tagadták, 
bizony nem exegetikai nehézségekben rejlik. (Zahn Skizzen 289.1. 
Kaftan Dogmatik 380. 1. Dorner Glaubenslehre II. 278. 1. 5. 
jzet, Nösgen i. m. 220. 1. Clemen Religionsgesch. Erklärung 
des N. T. 1909. 220. 1. Weisz B. i. m. 283. k. 1. E magyarázat 
ellen : Holtzmann i. m. 92. 1. Pfleiderer Urchristent. 240. 1. V. ö-
Beyschlag Neutest. Theol. II. 71. k. 1.) 

Azonban mindaz, amit eddig kifejtettünk, csak az érem 
egyik oldala. Pál apostol Krisztusról nemcsak azt tudja, hogy 
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az istennel egyenlő lényegü, hanem azt is, hogy egyúttal alá 
is van neki rendelve. Ha van is isteni hatalma, ugy azt is istennek 
köszöni (1. Cor. 1527.) Mi Krisztuséi vagyunk, mert neki szol-
gálni tartozunk, ugyanugy Krisztus megint istené (1 Cor. 3M). 
És amint a férfi az asszony fölé van rendelve, mint annak feje, 
a férfi fölé pedig Krisztus, ugy van megint Krisztus főié Isten 
rendelve (1 Cor. l h ) . Innen éithető aztán, hogy akkor, mikor 
majd minden Krisztusnak alá lesz rendelve, a fiu is alá rendeli 
majd magát az istennek, hogy legyen isten minden mindenek-
ben. (1. Cor. 1527. k. 24, Rom. Ilse). 

Hogy azonban Krisztus alárendeltsége mellett Pál apostol 
az ő isteni voltát is állítja, ennek oka az, hogy a feltámadt 
Krisztus neki isteni dicsőségben (Íó5«-ban) jelent meg a damas-
kusi úton (1. Cor. 4o.). Azért is nevezi őt xvmoç rrjç rfô'gî/ç-nak 
(1. Cor. 2s.). És mert a doxa különben csak istennek sajátja, 
azért adja a felmagasztalt Urnák, ezen doxa viselőjének, az 
tlxiov roi i)tov, az Isten képe nevet (2. Cor. 4i ) Persze nem 
szabad elfelejtenünk, hogy eszerint ez a név csak a felmagasz-
talt Krisztust illeti és vájjon Pál a praeexistenst is ugy nevezte-e, 
az még Schmiedel szerint is külön kérdés (Handkommentar 2. 
Cor. 44 magyarázata után), amelyre tagadólag kell felelnünk. 

Amint az apostol 1. Cor. 15-t0 kk ben kifejti, ilyen doxa 
többféle van ; más a mennyei testeké és más a földieké, megint 
más a napé, más a holdé és más a csillagoké. Valószínű ezen 
hasonlatból, hogy az apostol a doxát valami fénynek tekintette, 
(v. ö. 2. Cor. 3T.) úgyhogy a Krisztus dicsősége is valami mennyei 
fény volna, melyből aztán ugy a mennyeieknek általában, mint 
a Krisztusnak, a menny lakójának, megdicsőült teste is állana. 
Fontos, hogy az apostol Krisztus ezen testét szellemi testnek, 
aw/.ia nvtvftarixúr-nak nevezi. Ugyanis a feltámadt Krisztus Pál 
szerint szellem, nvevfiu (2. Cor. 3n, 1. Cor. 154s) amint megté-
résekor az apostol annak tapasztalta. Az Isten szellem és igy az 
ő képe, a felmagasztalt Krisztus is az. És mert szellem, azért 
van neki feltámadása óta szellemi teste, amely már nem áll 
ellentétben szellemi lényegével, mint földi teste, nem akadályozza 
már megnyilvánulásában, hanem annak teljesen megfelelő szerve. 

Mint az isteni dicsőség fényében megjelent Ur, Jézus Pál 
előtt természetesen már nem álmessiás, hanem az igazi messiás. 
A xQMroç szó ugyan már tulajdonnév Pál apostolnál, de megvan 
azért eredeti köznévi jelentésének nyoma is (L. Feine J. Chr. 
u. P, 29 kk. 1). Azonban a leggyakoribb az »Isten fia« elnevezés, 
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amelylyel az apostol Jézus messiási méltóságát kiemeli. Legjobban 
kitűnik ez Rom. h—4-ből, ahol az apostol a prófétáktól a szent 
Írásokban előrehirdetett evangéliomot, illetőleg annak tartalmát 
közelebbről ugy jelöli meg, hogy az az Isten fiáról szól (V. ö. 
Rom. lo.) Az evangéliom tartalma pedig, melyet a próféták 
előre hirdettek, csak a messiás lehetett ; azaz az Isten fia a mes-
siást fejezte ki. (Holtzmann i. m. 66. 1.) Ehhez hozzájárul még, 
hogy az apostol a 3. versben az Isten fiáról még azt is állítja, 
hogy test szerint Dávid magvából való volt, ami a messiásnak 
kétségtelen ismertető jele. Mint ilyen, Krisztus Isten különös 
szeretetének tárgya. Ha Isten szeretetének jele, hogy Krisztus 
érettünk meghalt, (Rom. 5s.), akkor ezen szeretet nagyságát 
abból is láthatjuk, hogy fiának (ROV víov UVTOV) halála által en-
gesztelt ki bennünket (10. v.), vagyis szeretete tárgyát feláldozta. 
Rom. 83-ban ugyanezen okból kiemeli az apostol, hogy Isten 
a maga fiát (TOP iuvrov vlóv) küldte a világba és saját fiát 
(TOV Idlov víov) nem kímélte (Rom. 832), legkedvesebbjét odaadta 
irántunk való szeretetéből. 

Csakhogy az istenfia elnevezés Pálnál sem puszta messiási 
név, hanem egyúttal Jézusnak az Istenhez való sajátos viszo-
nyának is a kifejezője, mely messiási hivatásának előfeltétele. 
Isten a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyja (2. Cor. I3, llsi. Rom. 
15B). És mert mi emberek is megnyerjük a víofreoía-i, a fiúvá 
fogadtatást s istengyermekséget (Gal. 4s. Rom. 823, 94.) ő általa 
s igy Isten gyermekeivé leszünk (Rom. 814, ie. Oal. 326, 4c. k ), 
azért mi is Istent atyának, vagy atyánknak nevezhetjük (Oal. 
1, 1, 4. 1. Cor. I4, 80, 1524. Rom. I7, 64.). És Pál apostol kétszer 
is közli velünk a megfelelő aram kifejezést, aßßä-1, mint imád-
kozó lelkének önkénytelen megnyilatkozását (Rom 810. Oal. 46.). 
De amivé Isten igy reánk nézve Krisztus által lesz (atyánk) és 
amivé Isten előtt mi is csak Krisztus által leszünk (gyermekei), 
az Krisztusra nézve az Isten és Krisztus Istenhez való viszonyá-
ban önmagában. „Isten tehát Jézus atyja a szó teljes értelmé 
ben, Krisztus által azonban a keresztyének atyja is." (Feine J. 
Chr. u. P. 156. 1.) Ugyanily teljes értelemben Jézus Isten fia, 
a TIÇIDTIJTOXOÇ tv ÎLO/MHÇ àôsXffjOÏç (Rom. 8 2 » . ) és vioç frsov ïâioç 
(Rom 8 3 2 . ) . Ha Isten minket Krisztusban szeret (Rom. 8 3 9 . ) , ugy 
Krisztust szereti önmagában (v. ö. Ephes. IÖ. Kol. lis). Míg 
Weiss szerint az „isten fia" elnevezés mindig csak a szeretet 
viszonyát fejezi ki Isten és a Megváltó közt (i. m. 288. k. 1. 
jzet), addig nemcsak Nösgen vitatja, úgy mint mi, hogy ezen 
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kifejezés Pálnál igazi értelemben vett istenfiúságot is jelent (i. m. 
224. 1.), hanem Wrede (i. m. 53. k. 1.) és Holtzmann szerint is 
ez az elnevezés theokratikus értelmén túl menő, metaphysikai 
értelemben veendő (i. in. 64, 68 1.). Holsten szerint is az Isten 
fia az Istennel egyenlő lényegü (Das Ev. des Paulus. II. r. 1898. 
101. 1.). És különösen Pfleiderer hangsúlyozza, hogy az „Isten 
fia" fogalma nemcsak azt mondja, hogy Krisztus Isten atyai 
szeretetének egyedül álló mértékben való tárgya, hanem azt is, 
hogy lényege szerint olyan, mint Isten, t i. szellem, még pedig 
szentségnek és életre keltésnek szelleme (Urchristentum 211. 1.). 
Szóval az istenfiúság Krisztus isteni lényegét is fejezi ki. 

Pál azonban Isten fiának nemcsak a felmagaszfaltat nevezi, 
hanem kiterjeszti ezen elnevezést a történeti jézusra is. Rom. U. 
szerint ugyan úgy látszik, mintha Jézust istenfiúsága csak fel-
támadása óta illetné, de tényleg az apostol csak azt mondja itt, 
hogy ezen időtől fogva hatalomban is megnyilvánult Krisztus 
istenfiúsága, amely azonban addig is lényegét alkotta. Jézus 
tehát Isten fia volt már a feltámadás előtt is. Rom. 832-ben az 
apostol a kereszthalál előtti Jézust is így nevezi. Sőt Rom. 83. 
és Gal. 4í-ben, mely szerint Isten elküldé fiát, ezen név illeti 
már a történet előtti Krisztust is és megjelöli egyúttal mennyei 
eredetét is. Nemcsak Feine állitja, hogy e név Jézus messiási 
voltát különösen eredete szempontjából fejezi ki (J. Chr. u. P. 
43. 1), hanem Holtzmann (i. m. 68. 1.) és Pfleiderer szerint is 
a mennyből való származás teszi Jézust Isten fiává. (Urchristent. 
212. 1) 

A Jánosi christologia kiinduló pontja nem a felmagasztalt 
Úr, mint Pál apostolnál. Maga a xvowç elnevezés csak az evan-
géliomban fordul elő, még pedig úgy az elbeszélésben (4i, 623, 
l ia 20i8, s o , 2 1 7 , 1 2 . ) , mint megszólitáskép is s így természete-
sen a földi Jézusról használva (13.3 IG.). Azért aztán nincs is meg 
neki az a kitüntető, Istennel egy sorba helyező értelme, mint 
Pál apostolnál. Csak kétszer fordul elő az evangéliomban mint 
Krisztus isteni méltóságának kifejezése (938, 30, 2028.) és itt is 
egyszer ugyancsak mint a feltámadottnak megszólítása szerepel, 
aki elfogadja a Isten nevet. A másik esetben pedig Jézus imá-
dásra méltó voltával jár együtt, mint Pálnál (938. v. ö. 14ia k.). 
A levélben az Úr név egyáltalán nem fordul elő. 

Természetes, hogy János evangélioma is ismeri a felma-
gasztalt Krisztust. Egyszer szól János a prológusban a feltna 
gasztalt Krisztusról, Istennek egyszülött fiáról, mint aki már 



a beszélő jelenében felmagasztaltatott (lis.)- És itt sem úgy sze-
repel, mint aki Isten jobbja mellett Isten hatalmában részt vesz, 
miként Pál apostolnál, hanem Isten szeretett fiaként, aki atyja 
kebelén pihen. Máskor mindig (azért, mert az evangéliomban 
Jézus életét beszéli el) az Úr felmagasztalása csak mint jövendő, 
azaz úgy kerül szóba, hogy Jézus maga utal rá, mint olyasvala-
mire, ami reá vár így többször kijelenti, hogy ő az atyához 
megyen (14t2> ss 16io> 28. ) és az atyához szólva, megmondja neki, 
hogy eljön hozzá (17n, .s.). Majd megint tanítványainak mondja, 
hogy elmegy ahhoz, aki őt elküldte (7ss. I65.), t. i. az atyához, 
akitől jött (1Ö28-)- Ő fel fog menni oda, ahol azelőtt volt (632 ), 
t. i. az atyához, az Istenhez (20n.) ; oda megy (az atya házába), 
hogy ott tanítványainak is helyet készítsen (142, s.). így aztán az 
evangélista is szólhat azon időről, mikor Jézus a világból atyjá-
hoz (13,.), vagyis az Istenhez megyen (13,.). 

Hogy ezen felmagasztaltatás állapota János szerint is 
Krisztusra nézve isteni létet jelent, mint Pál apostolnál, kitetszik 
abból is, hogy evangélioma szerint Jézus felmagasztaltatása ide-
jére várja és kéri, hogy az Isten megadja neki azt a dicsőséget, 
melylyel már egyszer rendelkezett, mikor Istennél volt (17i, 5,24.). 
A doxa pedig éppúgy, mint Pálnál, Holtzmann szerint itt is 
Krisztus isteni voltának ismertető jele (i. m. 451. 1.). Ezen idő 
csak az Úr halála után következett be (126.) ; akkor, mikor már 
a Szentlélek kitöltetett (789.). Ezen idő közelségét jelzi Jézus 
(12,3.) és valószínűleg ezért beszélhet azután anticipatioval arról, 
hogy ezen idő még életében be is következett (133I.). Szóval» 
János evangélioma szerint a felmagasztalt Krisztust épúgy 
megilleti az isteni doxa, mint Pál apostolnál. 

2. 

Amennyivel szegényebb az a kép, melyet János evangé-
lioma a felmagasztalt Krisztusról ad, mint a Pál apostolé, annyi-
val gazdagabb benne Jézus földi életének rajza. Sőt még tovább 
kell mennünk. Az evangéliom nemcsak többet foglalkozik Jézus 
életével, létének történeti szakával, hanem istensége fényéből 
is több esik rá Jánosnál, mint Pál apostolnál. Sok isteni tulaj-
donság és név, mely Pálnál a felmagasztalt Krisztust illetii 
János evangéliomában már a földön járó Jézust ékesíti. 

így mindjárt Krisztus isteni voltának amaz ismertető jele, 
a doxa, nemcsak a feltámadott Krisztusnak, hanem bizonyos 
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mértékben a földön járó Jézusnak is már osztályrészül jutott. 
Az evangélista ünnepies kijelentésben vallja, hogy ő és társai 
látták a testté lett lógósnak dicsőségét, melyet az Atya egy-
szülött Fiának adott (li4 v. ö. 1722). Ezen dicsőségét Jézus első 
csodatételekor kinyilatkoztatta (2n) és azután is csodatettei vol-
tak főleg azok az alkalmak, mikor dicsősége nyilvánvalóvá lett. 
így Jézus maga jelentette ki, hogy Lázár betegsége vnso Tîjç âôir/ç 
roi 9eov való, hogy âo^aa&îj általa az Isten fia ( lh) . Mártá-
nak pedig azt mondta : ha hiszen, látni fogja az Isten dicsősé-
gét (11 4Q). Mindebből azt látjuk, hogy Jézus dicsősége egyes 
cselekedetei alkalmával lett láthatóvá. A praeexistens és a 
postexistens Krisztusnak állandó s nyilvánvaló, a történeti Jézus-
nak pedig rejtett, csak egyes alkalmakkor és akkor is csak a 
hívőknek látható tulajdonsága a doxa, Weiss szerint ama, po-
stexistens létében leendő dicsőségének viszfénye (Abglanz, 
i. m. 606. 1.). 

Amit a fentemlített két csodáról mondtunk, az áll vala-
mennyiről ; mind a hét csoda, melyet az evangéliom elbeszél, 
Krisztus isteni dicsőségét akarja a zsidók hitetlenségével szem-
ben döntő bizonyítékokkal kimutatni. (Holtzmann i. m. 410 k. 
447 1.) Hiszen mint or^úa (2u, 23, 32, 4i8, 54 stb.), azaz jelek, 
Jézusra figyelmeztetnek s az ő dicsőségét mutatják. Ezért is 
tulajdonítanak nekik nagy jelentőséget (32), miattuk követik az 
emberek Jézust (62, ,4, lu, 9io, 35-38, 1145, „,, 12is) s hisznek (2U) 
vagy legalább kellene hinniök benne ( I 2 3 7 ) . Ezért válogatta ki 
az ev. írója Krisztus csodái közül (20a0), azoknak különböző 
fajaiból a legszembetűnőbbeket (Holtzmann i. in. 410 k. 1 ). 
Hiszen Jézus mindenhatóságát (2o, 4.33, 5s), isteni hatalmát 
mutatják. Az atya mindent kezébe adott (335, 133), a minden-
hatóságot is (172). Amit az atya kezéből nem lehet kivenni, azt 
az övéből sem lehet kiragadni (1028-30); ez olyannyira isteni 
mindenhatóságot jelent Krisztus számára is, hogy a zsidók 
istenkáromlást láttak benne s ezért Jézust meg akarták kö-
vezni ( I O 3 1 ) . 

Jézus azután mindentudó is. Ő tudja, mi van az ember-
ben (2as) s előre ismeri az ember fejlődését, eltalálja-a tanít-
ványok gondolatait (16io), kik ebből mindentudóságára követ-
keztetnek (16a0, 2117). Jézus ismeri az elrejtettet (Uo, 51, 4io, 20, 

1U, u k.) és tudja a jövendőt (184). Szenvedésének egész tör-
ténete át van szőve szavai beteljesedésének feltüntetésével 
( I 8 1 - 3 v . ö . 1326 ; 1 8 4 7 v . ö . 1 Ois ; 1 8 s k . v . ö . I 6 3 2 , 1 7 i 2 ; 
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1 8 I 0 - 2 7 V . Ö . 1 3 3 8 ; I828—19io v. ö. 1232 k. I 8 3 2 és 2 8 S k. v. ö. 
2.9, L. Holtzmann i. m. 405—409 1.). 

Mint az atya, ő is meghallgatja az imádságot (14ia) s el-
küldi a szt. lelket (15SG V . Ö. 142a). Ö adja az örök életet ( I O 2 8 , 

172). Azért tehát nem is csoda, ha oly önérzetet tanúsít, milyet 
csak Isten tanúsíthat (8.4, 28 , 58, 13«; I85, a, 8, V. ö. Deut. 3239, 
Ezs. 414, i0, 43i0 , 25, 48i í ) . 

Jézus csodatettei, melyeket János evangélioma elbeszél, 
azon művei, melyeknek véghezvitelére őt az atya elküldte 
(627. 9s, 89, I O 2 5 ) . Csodatetteiben nyilvánvalókká lesznek Isten 
müvei, melyeknek elvégzésére ő éppen eljött. így történt a 
vaknak meggyógyítása alkalmával is, aki éppen azért született 
vaknak, hogy meggyógyitásánál ez bebizonyuljon (93). Krisztus 
művei bizonyságot tesznek róla és arról, hogy az atya őt el-
küldte ( ő s e , I O 2 5 ) . Más nem végzett ily műveket és azért ha nem 
ismerik el Isten küldöttjének, nem lesz mentségük (1524). Abban, 
hogy Jézus az atya küldöttje, állott a hit, melyet hallgatóiban 
akart' ébreszteni (17s b. b.) és ez a tény, hogy ő az atya 
küldötte, egyúttal |ézusnak önmagáról való tanúbizonysága ki-
induló pontja (ős«» ÓJO, 173) úgy, mint a synoptikusoknál (Mt. 
10«., 15™, 2137, 223 k.). Jézus nem maga választotta hivatását 
(728, 842), hanem Isten nevében jött (5IB). Azért beszédeit is 
Isten megbízásából mondja (8«», 12«, k.) és azok küldőjének 
(7.6, 14aa), Istennek beszédei (3si- 847 17s, 14). Cselekedeteivel is 
csak Isten akaratát teljesíti (434, 5».., 63s) és az ő művét végzi 
(94). Mint Isten küldötte, nem a maga, hanem Isten dicsőségét 
szolgálja (718, 850). 

Jézus azonban Istennek más küldötteitől meg is külön-
bözteti magát, mikor kiemeli, hogy őt az Atya küldte (523, 3a k. 
644, 8 1 6 , 10 sa, 1249, 1424.) Ő tehát az Isten fia. (985-3»), ami első 
sorban annyi, mint messiás (426 k. 1S4, s., 1024 k., 1 la7, 20si. 
I. levél 5,=6.) vagy Krisztus. 

Ugy Beyschlag, mint Lütgert azt vitatja, hogy János evan-
géliuma az őskeresztyén felfogásból indul ki, hogy Jézus a 
Krisztus. Az előbbi szerint sehol sem emeli ki ugy az ujtes-
támentom a zsidó messiási eszmét, mint a negyedik evangéliom-
ban (i. m. 411. k. 1 ) Lütgert meg rámutat arra, hogy János 
evangéliomában Jézus messiás-voltának bizonyítékai egészen ugy, 
mint a synoptikusoknál, az ő csodálatos jelei (20-.., 7s., 10«6,) 
csodás tudása (150, 4j9,). Mint ott, János evangéliumában is az 
atya szereti fiát (3S1S, '5*,. 10», stb.), a fiu meg szereti az atyát 
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(148I,) és teljesiti akaratát (4si, 5so, stb.) ; a fiúra van bizva a 
holtak feltámasztása (5«i, kk. lia,,), neki alá van vetve a világ 
(336, 13s,). Végül Jézus Isten fiusága, Isten lelke birtokára megy 
vissza egészen ugy, mint a synoptikusoknál (ls3> k. 3s4. 6aa,). 
Ezenkívül igen szellemesen fejtegeti ugyanezen theologus, hogy 
a jánosi christologia alapfogalma, az Isten fia elnevezés is 
rokonértelmü a Krisztus névvel. Mint a synoptikusoknál, 
itt is a fiú sajátossága az ő engedelmessége, melyet abban 
talál kifejezve, hogy a fiú nem tehet semmit magától (5i9. 30. 
stb.), mert cselekedetei Istentől származnak, amint ő maga is 
Istentől jön (728. 8I2.) ; azaz [ő nem praeexistens, hanem] akarata 
szerint Istenben gyökerezik. Ezt az ev. 1249 és 14s,-ben úgy is 
fejezi ki, hogy a fiú az atya parancsolata szerint beszél és cse-
lekszik. Azt, hogy Jézus működése Istenben gyökerezik, János 
Lütgert szerint azzal is kifejezi, hogy Jézus látja és hallja az 
Istent ( 1 is* 3it- stb.), amit tehát Lütgert megint nem a praeexisten-
ciára akar vonatkoztatni, de még az olyan kijelentéseket sem, 
melyek szerint Jézus a múltban hallotta és látta az Istent. Mind-
ezzel Jézus csak a maga közvetlen Istenhez való közelségét 
fejezi ki és teljes közösségét és akadálytalan érintkezését vele. 
És mert Jézus így csak azt teszi, amit Istennél lát ; azt beszéli, 
amit Istentől hall; s annak engedelmeskedik, amit az parancsol; 
azért Isten fia. »Istentől való teljes függésében áll istenfiúsága". 
(Die Johanneische Christologie 1899. 23. 1.) Mert továbbá Isten 
hozza létre Krisztusban szavait s cselekedeteit, azért van Isten 
Jézusban és Jézus Istenben és aki Jézust látja, Istent látja (14io) ; 
ami az Atyáé, az az övé is ( I 6 1 5 ) és Jézus joggal mondhatja : 
Én és az Atya egy vagyunk (10a0). Evvel persze Jézus azt is 
mondja, hogy Istenhez tartozik, azaz ő Isten, (2028). 

így igyekszik Lütgert egységes felfogásban kimutatni, hogy 
Jézus mint Istenfia János ev.-ban is mindvégig oly értelemben 
a Krisztus, mint a synoptikusoknál és hogy evvel adva van 
egyúttal Krisztus valódi istensége is. 

Weiss B. is theokratikus értelmet tulajdonít az Istenfia 
elnevezésnek az egész evangéliomban. „Für ihn war und blieb 
der Sohnesname die Bezeichnung des einzigartigen Liebesver-
hältnisses, dessen sich der Messias bewusst ist." (i. m. 595. 1.). 
Még a Fiúnak, mint egyszülöttnek megjelölése sem fejez ki 
mást, mint Isten áldozatának nagyságát, melyet Fia odaadásával 
hoz (3i6, is.) (i. m. 597 1.). Ahol pedig az ev. az Atyának a 
Fiúban való immanentiáját kimondja, ott a Fiút csak mint az 
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Isten kinyilatkoztatásának tökéletes szervét állítja oda. így aztán 
az Atya és a Fiú közötti egység sem fejez ki metaphysikai 
viszonyt, hanem csak a cselekvésben való egységet, (i. m. 598 1.). 

Weissnek és Lütgertnek felfogását teljesen alaptalannak 
nem nevezhetjük, mert az Istenfia elnevezésnek tényleg sokszor 
van theokratikus értelme. De azért mégis egyoldalú e felfogás, 
mert bizonyos, hogy sokszor elnevezésünknek a theokratikus 
értelmen túlmenő jelentésével is találkozunk János ev.-ben. 
Hiszen már 517. s kk. és 103o. s kk.-ben is azért akarják a zsidók 
Jézust megölni, mert Istennel tette magát egyenlővé (ïaov tuvrov 
nouüv riü &ÍW 5is) vagy Istenné (noitïç asavtov &eóv IO33) tette 
magát akkor, mikor Istent atyjának ( U U T Í Q U ïôior sXsyev TOV &tóv 5is ), 
magát pedig Isten fiának (on elnov vídg TOV t)eov si/.a IO36) nevezte. 
Igaz, hogy azután Jézus oly igazolását adja szokásának, hogy 
magát Isten fiának nevezi (IO34-36.), mely szerint ezen elnevezés-
nek a theokratikus értelmen túlmenő metaphysikai jelentőséget 
tulajdonítani még nem kellene. De mikor pl. halljuk, hogy az 
Atya megdicsőülése a Fiúnak megdicsőülésében még a földön 
megvalósul (111.), akkor már Jézus igazi értelemben Isten fia. 
Aztán jellemző, hogy János evangeliomában az Isten mindig 
mint ó nuTijf) (835, 5id-23, 20, 30. k. 644, 828, 1249, U23. k.) vagy 
Jézusra vonatkozólag mint 0 nar^Q ^ov (14-20, lOis ) és csak egy-
szer, mint a tanítványok atyja is szerepel, de úgy, hogy Jézus-
nak Istenhez való viszonya itt is élesen különbözik a tanítvá-
nyokétól. (20i7.). Szóval az evangéliomban az Atya és a Fiú 
elnevezések teljesen megfelelnek egymásnak és mindenütt, ahol 
az Atya és a Fiú egyedül álló egyenlőségéről van szó (5ei 2c.), 
a lényegbeli egyenlőség értelmében veendő. Ezen egyenlőség 
hol mint teljes egyenlőség (1030, 14i, 9, 1722.), hol mint az 
egyiknek a másikban való immanentiája (lOss, 14u, 172i-), hol 
pedig mint tulajdonközösség szerepel (KW k. 16.6- 17i0.) és a 
levélben oly szoros, hogy a fejtegetés sokszor észrevétlenül 
Istentől átmegy Krisztusra s megfordítva, vagy amit az egyik 
helyen Istenről állít, azt más helyen Krisztusról is mondja 
(pl. I. 220. 25. 37 IO- v. ö. Holtzmann i. m. 196. 1.). 

Amint azonban ezen közösség az Atya és a Fiú között 
Isten adományozására megy vissza (3S6- 52Ô- 13S.), úgy felel meg 
másrészt megint az egyenlőségnek a Fiú teljes függése az Atyá-
tól (484- 6s»' 87- 8a«. 18iS. stb.). Mindenre a Fiú csak Isten segít-
ségével képes (5i9. 30 ) és amije van, azt Istennek köszöni (3s6-
13s. 172.), legyen az élete (5s0. 6M-) bírói hivatása (5«-) vagy 
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dicsősége (17a2.). Művei Isten művei (1400-)» csodái imádságának 
meghallgatása folytán létesülnek (1141). SőtBeyschlag 11 s** és Oio-re 
való hivatkozással még azt is tagadja, hogy az evangéliom 
szerint Jézus mindenható és mindentudó volna (i. m. 410 1.). 
Szóval a Fiú egyrészt teljesen egyenlő az Atyával, másrészt 
azonban alá is van neki rendelve. (Holtzmann i. m. 435 1.). 

Az Atya és a Fiú egységének alapja az, hogy Jézus egyedül 
látta az Istent ( 3 U , 32 , 6 4 0 7 2 0 , 8 2 8 , 55, I O J S . ) és aki őt ismeri, az 
ismeri az Istent (810, 12ID, 147-9 ). Ezen metaphysikai indokálás azon • 
ban csak párja annak a másiknak, az erkölcsinek, mely az Atya 
és a Fiú egységét megint arra vezeti vissza, hogy a Fiú állan-
dóan azt teszi, ami az Atyának tetszik (829) és az ő beszédjét 
megtartja ( 8 5 5 ) . Isten akaratának teljesítése mindennapi eledele 
(4a4.) és mert az Atya parancsát megtartja (1249 ), megmarad 
az ő szeretetében (15io.) és megmutathatja a világnak, hogy mi 
az Isten iránti szeretet (14si.). De azután megint Istennek a Fiú-
hoz való ezen szeretete (335, Ö2o.) mint olyan szerepel, amely már 
a világ alapítása előtt megvolt (1724) és így átmegy az Atya és 
a Fiu egyenlőségének erkölcsi indokolása a metaphysikaiba. 
(V. ö. Pfleiderer Urchristentum 754. 1.) 

Jézus istenfiusága tehát megint megvan Jánosnál és Pálnál 
is. És pedig a mi meggyőződésünk szerint mind a két theolo-
giában theokratikus, de metaphysikai értelemben is veendő. 
Csakhogy ezen elnevezés Pálnál inkább a felmagasztalt, de a 
történeti Krisztusra is vonatkozik, míg János eddig inkább a 
történeti Jézusról használja. Pál apostolnál a kifejezés a fiúság 
viszonyának képéből indul ki ; Rom. 832 szerint Krisztus Isten 
ïôioç vióg-a ; itt ellenben az atya viszonyából, aki 5»s szerint Jé-
zusnak igazi, egyedüli értelemben vett atyja (nartoa ïôwv eXsyev xov 
dsóv) és az űr Jézus és az emberek között tán mégis nagyobb. 
Jézus Isten fia egyetlen értelemben. Közös aztán mind a két 
apostol theologiájában Jézusnak az Atyával való egyenlősége 
mellett a Fiúnak alárendeltsége is. Csakhogy Jánosnál ezt is 
enyhíti az a körülmény, hogy a földi Jézusról állítja azt, amit 
Pál a felmagasztaltról mond. 

János evangéliumának a Jézus istenfiuságáról való ezen 
felfogásával szorosan összefügg ama jellemző sajátsága, hogy 
Jézust nemcsak Isten fiának, hanem noroyst'íjg-nek, azaz Isten 
egyszülött fiának is nevezi.(3io, is. I. 4g.) Ezen szóval az ev. 
nemcsak a „kedves" fogalmát fejezi ki, mint az a synoptikusoknál 
is előfordul. (Mk. 12s.), sem nem csak annyit, mint Pál apos-
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tolnál „az Isten saját fia" kifejezés (Wioç viôç Rom. 832), vagy 
ami még közelebb esik hozzá, az elsőszülött, a TIQMTÔTOXOÇ szó 
(Rom. 829). János evangéliumának kifejezése csatlakozik ugyan 
Pál apostolnak ezen szavához, de túl is megy rajta, amennyiben 
annyit jelent, hogy Jézus Istennek egyszülött fia, amilyen fia 
Istennek több nincsen. (Zahn.: Das Ev. des Joh. 1908. 81. kk. 1. 
Holtzmann i. m. 438. 1. L. Raffay i. m. 158 1. jzet.) Szóval 
János evangélioma Jézust Isten többi gyermekei fölé emeli, kik 
azokká csak az ő közvetítése (I12, 12s6-) és az újjászületés által 
(33-«) lesznek ; ezért nem is nevezi ezeket viol TOV ^íoí-nak, mint 
Pál apostol (Rom. 8u, Gal. 32ö. 4«- k). E szó János evangeliomá-
ban csak az egyes számban fordul elő és Jézus számára marad 
lefoglalva, míg a keresztyéneket a Pálnál is előforduló másik 
kifejezéssel a rsxm dtov szóval jelöl meg (Ján ll2l 1 lsa> I. 3l> 2> loi 
52, v. ö. Rom. 814, k.). Evvel a kifejezéssel is kiemeli tehát János 
a földi Jézus isteni méltóságát, még pedig hatásosabban, erő-
sebben, mint Pál apostol. 

Holtzmann igen mesterkélt magyarázattal kisüti, hogy az 
egyszülött fiu, a lógósnak testté levésével áll elő. Eszerint tehát 
úgy az egyszülött, mint az Isten fia kifejezés csak a történeti 
és a történetutáni Krisztusra vonatkoznék, de már a történetelőttire 
nem. De ő maga hozza fel ez ellen azt a tényt, hogy az Atya 
Fiát elküldte (3, 7 y I. 4l4> 3iö> 4* i»-), úgyhogy az istenfiúság már 
az elküldésnek feltétele volna. És ha evvel szemben felhozzák 
a próféták elküldetését, akik még csak ezáltal lettek prófétákká 
(tehát Krisztus is lehetett így fiúvá), úgy erre azt lehet felelni, 
hogy I 4i4 szerint az Isten fia az elküldés által megváltóvá, 
de nem fiúvá lett (v. ö. I. 3„. Holtzmann 439. k 1.). Szóval az 
Isten fia elnevezés a történetelőtti Kristusra is vonatkozik éppen 
úgy, mint Pál apostolnál. 

Eddigi fejtegetéseinkben János evangéliomában nem talál-
koztunk a szellem és az Isten képe kifejezésekkel, mint Krisztus 
praedikátumaival, miként Pál apostolnál találtuk. Ezeknek tehát 
itt nincsen párhuzamuk. Legfeljebb azt a tényt vonhatjuk ide, 
hogy János szerint is a szent lélek birtoka teszi Jézust Isten 
fiává (Isi k. 3 3 4 . 6 G „ . ) . É S azután Ewald P. szerint az, amit Jézus 
819-ben mond, közel jár ahhoz, hogy Pál istenképének nevezi 
Krisztust (Das Hauptproblem der Evangelienfrage 1890. 88. 1.), 
míg Dorner szerint Jánosnál a logos elnevezés ugyanaz, csak-
hogy a fülre nézve, ami Pál apostolnál az istenkép a szemre 
nézve. (i. m. 281. 1.). 
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Amint János evangélioma inkább a történeti Jézussal fog-
lalkozik, mint a felmagasztalttal s így inkább arra ruházza ennek 
Pál apostoltól reá ruházott neveit, isteni dicsőségét és méltósá-
gát, úgy találjuk, hogy Pál apostol megint Jézus történeti lété-
vel foglalkozik sokkal kevesebbet, mint a jánosi evangéliom. 
Ennek oka egyrészt az, hogy János történeti, Pál pedig dogma-
tikai szempontból nézi a megváltó személyét, másrészt pedig — 
mint már láttuk — Pál apostolnak megtérésében keresendő. 
Amit az apostol ez alkalommal tapasztalt, az késztette őt a fel-
magasztalt Krisztus mennyei alakjának előtérbe állítására. És 
ebben annyira ment, hogy Jézus földi életéből csak igen keveset 
említ meg leveleiben, annyit, amennyit az üdvösség szempont-
jából jelentősnek tart. És ez csak az Úr származása (Rom. 
I3. 9r,. Gal. 3io.), az úrvacsora szerzése (1. Cor. II23-25.) és 
Jézus halála meg feltámadása (1. Cor. 153 kk.). Említ azután Jézus 
életéből még több más adatot is (1. Masznyik Pál ap. élete 
169. k. 1.), és ismeri az Úr egyes mondásait és tanait is (1. u. 
0. 170. 1.), de az egész aránylag mégis kevés Jézus földi életé-
nek gazdagságából. Csakhogy azt is meg kell gondolnunk, 
hogy Pál leveleiben már nem a hit alapvetéséről volt szó és 
missiói prédikációiban, miként 1. Cor. 22. I I 2 3 . 15a. 2. Cor. 114. 
és Gal. 3i, mutatja, bizonyára ő is többet, sokkal többet hozott 
fel Jézus földi életéből, mint leveleiben. És ha az apostol az 
Úrral földi életében járt-kelt s együtt lett volna, tán át meg 
átszőtte volna leveleit ezen időről való megemlékezéseivel. 
Szóval az Úr földi életéből vett adatok ritkasága Pál apostol 
leveleiben egyáltalán nem bizonyítja azt, hogy azt kevésre be-
csülte, vagy hogy alig igyekezett volna vele megismerkedni, 
mint Wernle mondja (L. ellenkezőleg Feine J. Chr. u. P. 57. 1.), 
a ki azt is hiszi, hogy 2 Cor. 5io. szerint az apostol nem is 
akarta a történeti Jézust már ismerni (i. m. 175 1.). Pedig 
e helyen sem mondja az apostol avval, hogy már nem 
akarja a Krisztust test szerint ismerni, azt, hogy bár ismerte 
Jézust földi élete idejében, t. i. a történeti messiást (Weizsäcker 
1. m. 119.), de most már nem akarja ezen oldaláról ismerni. 
Pál apostol itt a test szerinti Krisztus alatt a zsidó nemzeti 
messiást érti, aki Israelből, Dávid házából származik (Rom. 9s. Is) 
s egy fajta alloc, 'Irjaovç (2. Cor. 1U.). Ezt várta s ismerte, ennek 
hódolt valamikor ő is, de most már nem teszi (2. Cor. 5n.). 

Ha igy áll a dolog, várható, hogy Pál apostol az Úr földi 
életét nem hanyagolta el igehirdetésében végképen ; az inkább 



- 25 — 

csak háttérbe szorult a felmagasztalt Krisztus mögött. Es Pál 
apostol sem akart a megdicsőült Krisztusról való képével a tör-
téneti valóságtól elszakadni s hitével a felhőkben lebegni. Azért 
hangsúlyozza ő is, hogy Isten úgy küldte el fiát, hogy asszony-
tól született és a törvény alá rendeltetett (Oal. 4é.). Ábrahámtól 
és az atyáktól (Rom. 9s), Dávid magvából született (Rom. U.). 
Ez volt test szerinti származása. Isten elküldte fiát èv ofioiù/nan 
ouqxoç à^uQTiui; (Rom. 83 ) ; ebben a mondatban fejezte ki az 
apostol Krisztus földi életéről való tanításának lényegét. Csak az 
a kérdés, mit is akart Pál apostol evvel mondani ? 

Annyi bizonyos, hogy az apostol a ù/xoiw/na szóval két dolgot 
hasonlít össze, úgyhogy az kisebb vagy nagyobb mértékben, de 
teljesen még sem fedi egymást, nem azonos. Ez esetben pedig 
Krisztus földi testét hasonlítja össze a többi ember büntestével. 
Az apostol szerint tehát a kétféle test lényegében megegyezik, 
de azonosnak nem mondható. 

Persze, egyesek az azonosság tagadását túlságba is viszik, 
így pl. Weizsäcker azt állítja, hogy Pál szerint Krisztus emberi 
volta az emberek bűnös testének csak a képe volt és Jézus csak 
egy ember képében jött el a földre (i. m. 119. 1.). Sőt Hilgen-
feld szerint Krisztus teste határozottan más volt, mint az embe-
reké. — Ellenkezőleg megint Wernle egész helyesen azt mondja, 
hogy ha Pál idejében dokéták léptek volna fel, nálánál elkese-
redettebb ellenfelük nem akadt volna (i. m. 180. 1.). De nem is 
a Krisztus testének az emberek testétől való lényeges különbsége 
annak az oka, hogy nem teljesen azonosak, hanem az, hogy az 
apostol szerint Krisztus, bár igazi ember volt (1. Cor. 15ai.), még 
sem ismerte a bűnt (2. Cor. 52i.). Az apostol szavainak értelme 
csak most lesz vitás, mikor arra kerül a sor, hogy a test és 
a bűn közötti viszonyról való nézetében mutassuk fel felfogá-
sának alapját. Aszerint, amint a test és a bűn viszonyát szoro-
sabbnak vagy lazábbnak tartjuk, más-más lesz az út, amelyen 
az apostol felfogását megmagyarázzuk. 

Azt a legszélsőbb felfogást, mely szerint a test földi anya-
giságában kell a bűnnek alapját látni, tehát a szellemnek és az 
anyagnak metaphysikai dualismusát, Pál apostol még Holsten 
szerint sem vallotta, ámbár arra, ha következetes, el kellett volna 
jutnia. De elvégre az apostol azt a következtetést, hogy a bűn 
a teremtő Istenre megyen vissza, meg nem vonta (Das Evang. 
des Paulus II. r. 81, 82. 1.). 

De ha Pál Holsten szerint ennyire nem is ment, úgy leg-
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alább szerinte már azt igenis tanította, hogy a bün szűkség-
szerüleg következik be, mert visszamegy az ember lényegére 
(i. m. 80, 81 1. L. még Holsten fejtegetéseit a OÚQ^-WI Pál taná-
ban, dolgozatainak »Zum Evang. des Paulus u. des Petrus" c. 
alatti gyűjteményében 365. kk. 1.). Csakhogy Holsten is kényte-
len bevallani, hogy nem egészen világos, vájjon lehet-e Pál 
szerint a bűnösség alapját az Istentől teremtett OÚQ% ban találni. 
Nevezetesen arra a kérdésre nem ad az apostol világos feleletet : 
vájjon azért lett e Ádám bűnössé, mert ff«o'§ volt (1. Cor. 1545-49.), 
vagy pedig azért lette-e a oáfi bűnössé, mert Ádám vétkezett 
(Rom. 5 ia. kk. v. ö. 82„,2i-)' Ő mégis Rom. h . szerint magya-
rázván a Rom. 5i2. kk-t, azt hajlandó állítani, hogy Pál apostol 
szerint Ádám azért vétkezett, mert aáq% volt. Ezért aztán hiszi 
azt is, hogy az apostolnak innen tovább következtetve, fentne-
vezett metaphysikai dualismusra kellett volna jutnia (i. m. 82.1.). 
Holsten ezen nézetéhez csatlakozik Holtzmann is (i. m. 37. kk. 
v. ö. 9. kk. és 19. kk.). Persze ő sem tudja e nézetét Rom. 5i2. 
kk-vel megegyeztetni és magyarázatánál kénytelen az oda nem 
való 2. Cor. lls-t, meg Rom. 7n-t belevonni s más kerteléshez 
(42. k. 1.) és erőszakos módszerhez (45. 1.) folyamodni, csakhogy 
minél szorosabb, még pedig nemcsak tapasztalati, hanem lényeg 
szerinti kapcsolatot létesíthessen a és a â^u^ria között. 

Ezen kapcsolat a kettő között olyan szoros, hogy Krisztus 
emberi teste is szerinte egészen olyan, mint az emberek mostani 
bűnös teste. Vagyis a Krisztus által felvett test is oáp^ àfiuQriaç egé-
szen úgy, mint a mi testünk, bűnös qualitásu és lényege szerint 
a bún hatalma alatt áll (Holtzmann i. m. 71. 1.). Épen azért 
a ó/.toU»Lia értelmének megállapításánál sem szabad a Krisztus és 
az embernek teste közötti különbséget hangsúlyozni, nem a 
hasonlóság, hanem az utánzat (Nachgestaltung) értelmében kell 
azt venni. Ez esetben Krisztus teste anyagául ugyanazt a bűnös 
habitusu testet vette fel, mint más emberek (Holtzmann i. m. 72.1.). 

Hogy mikép volt akkor lehetséges, hogy Krisztus bűnt 
nem ismert, azaz tettel bűnt nem követett el, az ezen magyará-
zat alapján magából Rom. 83í-ből még nem lesz világos. Hol-
sten ezt a problémát úgy kerüli el, hogy Krisztus bűn nélküli-
ségét nem a történeti, hanem a praeexistens Krisztusra vonat-
koztatja (i. m. II. 102. 1.). Akik ezt a megoldást magukévá nem 
teszik, azoknak ide kell vonniok Rom. 12-4-et, ahol az apostol 
Krisztusnak, mint az Isten fiának emberi oldala mellett másik 
oldalát is hangsúlyozza ; ez pedig abban áll, hogy Krisztus Isten 
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fiának rendeltetett, még pedig hatalomban a szentség lelke sze-
rint a halottakból való feltámadása után. Már Dávid fiában is 
megjelent az Isten fia, de csak korlátolt értelemben ; teljes értel-
mében csakis ama másik alakban jelent meg, mely Krisztust 
x«7T« ti víviia (rtywavrijg vagy űyiov), még pedig a halottakból való 
feltámadása óta illeti. Isten fia volt ő tehát a feltámadás előtt 
is, de úgyszólván csak év aodeveía (2. Cor. 134.), míg teljes hatal-
mában, tv dvi'úfisi, azzá csak a feltámadás után lett. Ekkor t. i. 
megszabadult Krisztus bűnös testétől és mi sem gátolta már 
istenfiúságának hatalomban való megnyilvánulását. Ekkor lett 
Tivev(.ia Çwonoiovv (1. Cor. 1546-), vagy csak röviden nvsv/.ia 
(2. Cor. 3i7.) pneumatikus testtel, amely a szellemnek adaequat 
szerve. Amint azonban Krisztusnak istenfiúsága e szerint már 
megvolt feltámadása előtt is, ugyanúgy megvolt már előbb 
szellemi voltának is, valamilyen — megnyilvánulásaiban korlá-
tolt — alakja (Holtzmann i. m. 68. k. 1). És ez volt a nvev/.iu 
âyioavvrjç, mely elfoglalta benne a voîiç helyét (u. o. 67. 1.). Ez 
különbözteti meg Krisztust más emberektől és arra képesítette 
őt, hogy bűnös testével ellentétes állást elfoglalhasson. Ezért 
nem vezetett a bűnös test felvétele tettbeli bűnökhöz. A szent-
ség szelleme megakadályozta a bűnös cselekedetek létrejövete-
lét Ezen tényállás állandó feszültséget létesített ugyan Krisztus-
ban a test és a szellem között; azonban ez sohasem vezetett 
szakadásra (i. m. 73. 1.). Krisztus állandó küzdelemben állott, 
amelyben a szentség szelleme maradt mindig a győztes, míg 
végre a halálban művét diadalmasan befejezte (i. m. 74. 1.). 

Ezen felfogással szemben áll végül a harmadik nézet, amely a 
bűnt nem teszi a aáqS, lényegévé, amennyiben nem állítja, hogy 
ez kezdettől, fogva istennel ellentétben áll és így a bűn szék-
helye. A bűn nem a aàçï-ból származik, hanem Ádámnak 
bűnbeesésével vette kezdetét és általa úgy lett általánossá az 
egész emberiségben (Rom. 5I2.), hogy a tőle származó aáqS, bű-
nös irányt vett. (Weiss, i. m. 248. k. 1.). Azért most már^min-
den emberben a OÚQ'S, a bűn székhelye, de nem mivel 
tán önmagában bűnös volna, hanem mert az Ádám által a 
világba jött bűn az emberi ff«^-ot bűnössé tette. így lett belőle 
a aÚQ% ű/itaQTÍag. Már most Pál apostol nem azt mondja, hogy 
ezt a bűnös testet vette fel a Krisztus (Holsten és Holtzmann, 
azután még Weizsäcker, Schmiedel, Lűdemann, Hausrath, Pfleide-
rer, Lipsius s Rothe), hanem annak ofioíw/iia-ját. Vagyis az em-
ber bűnteste és a Krisztus teste közt van megegyezés, de kü-
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lönbség is. Mindakettő test, de Krisztus testében nincs meg a 
bűn. Azért nem hiányzott belőle semmi, ami a test lényegéhez 
tartozik, mert hiszen a bűn nem tartozik oda. De megvolt 
benne az úo&eveía (2. Cor. 134.), a képesség a bűnre való csá-
bíttatásra és a halálra. Ezen felfogás mellett aztán érvényesül 
Rom 8„-ban a ő/noíwfia értelme, mely Holtzmann felfogásánál 
elsikkad és nem jövünk összeütközésbe Rom. 15,2-vel sem. 
Végül pedig elkerüljük azt a következtetést, amelyet Holsten 
nem is tagad, hogy Jézusban is azért, hogy a bűn testét fel-
vette, csak volt bűn, ha nem is subjektiv értelemben, melyhez 
neki is hozzá kellett volna járulnia (na^aßaing), hanem obj. érte-
lemben úgy, hogy a testtel ő is örökölte azt («.ua^r/«). Holsten 
szerint Isten azt, aki nem ismerte a bűnt — azaz a mennyei 
embert, Krisztust, kinek bűnteste nem volt — azáltal, hogy 
Jézus felvette a bűn testét, bűnné (dfiu^ría) tette, azaz oly lénnyé, 
melynek objektiv bűne volt büntestében a nélkül azonban, hogy 
subjektive is bűnössé lett volna, mert a pneuma (2. Cor. 3,,.) 
megadta neki az erőt, hogy megölje a test cselekedeteit (i. m. 
II. 103. 1.) Szóval a test felvételével a bűnnélküli mennyei em-
ber á/í«^r/«-vá bűnné is lett t. i. objektiv, de nem subjektiv 
bűnné (naQclßumg) (u. o. 102. 1. L. Zum Ev. des Paul. u. Petr. 
436. kk. 1.). Persze, ha igaz is, hogy zsidó felfogás szerint a 
bűn nem számíttatik be ott, ahol törvény nincs (Rom. 51S.), de 
bizonyos az is, hogy Isten nem jár el ezen szabály szerint, 
mert különben Ádámtól Mózesig az emberek nem haltak volna 
meg. [Schmidt R. Die Paulinische Christologie 1870. 95. 1. s 
Feine Das gesetzesfreie Evangelium des Paulus 1899. ( = Ev.) 
225. 1.]. Azután nem szabad elfelejtenünk, hogy Pál apostol 
szerint sem a törvény teszi az obj. bűnt valóságos bűnné, mert 
szükségszerűleg lesz azzá, mihelyt a törvény tudatossá teszi. 
(Rom. h . kk. 5is-)- Avagy tán Krisztusnál a törvénynek öntudata 
körébe való lépése nem eredményezte a bűnnek öntudatába 
való jutását ? (Schmidt R. i. m. 95. kk. 1. v. ö. 99. 1. s Pfleide-
rer Urchristentum 219. k. 1.). 

Krisztus földi teste tehát nem volt azonos a bűnös embe-
rek testével, hanem olyan, mint Ádámé a bűnbeesés előtt, 
vagyis igazi, de bűn nélküli emberi test. És amint Ádám bűnbe 
esett, Jézus is bűnössé lehetett volna. Csakhogy ezt ezen fel-
fogásnál is megakadályozta a nyivfia'ayioavvtig (Rom. 14.) amely-
lyel ezen esetben is Krisztus egész életében át legyőzte a bűn 
kísértéseit egészen haláláig, mígnem a feltámadás véget vetett 
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az ellentétnek stb. Csakhogy itt érthetővé lesz mindaz, ami ama 
másik felfogásnál Holtzmann szerint is ellentnondásosnak fel-
tűnik (i. m. 73. 1 ). 

Pál apostol szerint tehát a földön járó Jézus valóságos 
ember volt s olyan testben élt, mint más emberek. Csak egyben 
különbözött tőlük : abban, hogy nem ismerte a bűnt. 

János evangélioma is ismeri a történeti Jézus emberi voltát. 
Mert hogy az is volt, János evangélioma korántsem palástolja 
el. Bajos is Holtzmannal az ev. doketismusáról beszélni (i. m. 
450. 1.), vagy Pfleidererrel azt mondani, hogy a jánosi Krisztus 
nem igazi ember (Urchristentum 758. 1.). Ellenkezőleg, azt kell 
mondanunk, hogy az evangélista Jézus emberi voltát minden 
más uj-testamentomi iratnál nyomatékosabban hangsúlyozza 
(Dorner i. m. 293. 1. Zahn : Einleitung in d. N. T. 2. kiad. II. 
541. k. 1. Beyschlag i. m. II. 409 1). Hiszen Jézus maga ember-
nek nevezi magát (840. v. ö. 5„. és a zsidók azért akarták meg-
kövezni, mert ember létére {avd̂ Qionoç tiV) tette magát Istenné 
(lOss). Egyáltalán mindenkire, akivel csak érintkezett, igazi 
embernek benyomását tette (Is-, 4«n, 746) 9ll> l6f 34- 1033» 1 147» f, 
I 8 . 7 » 19d.). Mint más ember, megéhezik (4s s i - ) , megszomjú-
hozik (47, 9.), elfárad (4o.), szereti barátait (113, 5, sa- 13*3.), any-
járól s tanítványáról gondoskodik (1926. k ), tanítványait bará-
tainak tekinti (2O17 ), sir (11S5.), megharagszik (1133. 3s.), a halál-
lal szemben megrendül és azért imádságban keres segítséget az 
istennél (1227.). Elhatározásaiban ő is késlekedik, habozik (7s. io.), 
neki is kell kérdeznie (1184.) és hallgatnia (95s. 1 la.). Mint min-
den más ember, ő is az Isten törvénye alatt áll (855. 15i0.), amely 
parancsol neki (14s.. 18u.). Beszél azután az egyedül igaz isten-
ről (17a.), kit a maga istenének is vall (20,,.), tisztel (849.) és 
imád (42., ón, II41, 12s7f 17. kk.). Az evangelista egészen elfo-
gulatlanúl szól Jézus földi hazájáról (1<6 k. 7.., 6 \ v. ö. 444.), 
anyjáról s testvéreiről (2., u, 7S. 10„, «5 k. v. ö. 148. ó4,.). Szóval 
a földi Jézus János ev. szerint valódi, igaz ember volt, mint 
minden más ember. Sőt mert evangéliomot írt János, még in-
kább volt alkalma Jézus emberi voltának kidomboritására, mint 
Pál apostolnak. És ezt ő meg is tette. Természetes azonban, 
hogy nála is bün nélküli Jézus. János ev. a megváltó bünnél-
küliségének hangsúlyozásában annyiban megy túl Pál apostolon, 
hogy nála Jézus maga tesz erről bizonyságot (5S„, 7„. 823, 16, 14so.) 
Igaz, hogy evangéliomban ezt máskép bajos is lett volna kifezésre 
juttatni, ámbár még igy is feltűnő a bizonyságtétel gyakorisága. 
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Végül van még egy kifejezés, melyet Pál apostol soha, 
lános evangélista egy párszor (12 szer) használ Jézus megjelö 
Jésére, t. i. az ember fia megnevezés. Amint az 5*5-ből látszik' 
az Isten Jézusnak azért adta a messiási Ítélet megtartásának 
jogát, mert ember fia, azaz ember volt (Hollzmann i. m. 428. 1. 
Weiss i. m. 601. 1.). Az ember fia adja azután az örök élet 
kenyerét ( 6 2 7 . ) , vagyis Jézusnak mint embernek kellett az embe-
reknek az igazságot megmondani ( 8 4 0 . ) , hogy az örök életet 
elnyerjék. Máskor Jézus ugyanezen gondolatot úgy fejezte ki, 
hogy az ember fia testét és vérét kell élvezniök, ha élni akarnak 
( 6 5 3 . ) . Ezen hely egyúttal arról is tanúskodik, hogy Jézus János 
evangéliumában is (úgy, mint a synoptikusoknál) 3. személyben 
önmagát nevezi meg kifejezésünkkel. És 935-ben világosan 
ugyanígy beszél magáról, csakhogy nyilván, mint messiásról, 
mert azt kérdezi a meggyógyított vaktól, hisz-e az ember fiában ? 
Hogy Jézus e kifejezéssel magát, mint messiást akarja megje-
lölni, kiviláglik azután 12^-ből, mert itt a nép utalással arra, 
hogy Jézus 1228-ban magáról, mint az ember fiáról azt mondta, 
hogy neki meg kell dicsőíttetnie (azaz 12s4 szerint fel kell ma-
gasztaltatnia), azt kérdi, mikép lehetséges ez, hiszen ők úgy tudják 
a törvényből, hogy a Krisztus (•= messiás) örökké a földön fog 
maradni és nem fog eltávozni innen. Ebből világos, hogy az 
ember fia és a Krisztus azonos fogalmak. Kiviláglik ez egyéb-
ként abból is, hogy épenúgy, amint 1223. és 13u- szerint az 
ember fia megdicsőíttetik, l l 4 l szerint az Isten fia es 739- meg 
12i.. szerint Jézus is, míg 3n- k. v. ö. is- szerint az ember fia 
megint egyenlő az egyszülött fiúval. Vagyis amint az Isten fia, 
ugyanúgy az ember fia is jelöli a messiást. Csakhogy láttuk 
hogy ez utóbbi súlyt helyez a messiásnak emberi voltára. 

De ha azon helyek legtöbbjét, mely az ember fia kifeje-
zést tartalmazza, jól szemügyre vesszük, azt találjuk, hogy ben-
nük a messiás, mint különös értelemben vett ember szerepel. 
Legelőször ugyanis azt látjuk, hogy az ember fia megdicsőítte-
tik (12M- 13st-), azután — amiről tudjuk, hogy ugyanazt jelenti — 
felmagasztaltatik (1234- 3J4- 8J8-) Majd azt halljuk, hogy az ember 
fia ugy magasztaltatott fel, hogy felment a mennybe (602- v. ö. 
s«- 3i3-)i még pedig azért oda, mert azelőtt is ott volt (13is- ha 
0 wv TV NŐ OVQUVÜ mint valószínű — hiteles, akkor a part. praes. 
mult értelmű 6e2.) s a mennyből leszállt (3i3.). Ilyen különös 
értelemben tehát Jézus ember, mint ember fia, hogy t. i. ere-
detileg a mennyben volt s onnan alászállt a földre, azután hogy 
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különös hivatása volt, t. i. az emberekben életet hozni s ezért 
is ilyen mennyei származású embernek kellett lennie (633, 50. k. 
58.), aki eredetileg nem volt ember, hanem csak azzá lett és 
akire most is még az Isten angyalai leszállnak az égből ( I 5 1 . ) . Az em-
ber fia elnevezés elvezet tehát bennünket Jézus praeexistenciájára. 

3. 

János evangeliomának nemcsak ember fia elnevezése vezet 
a Krisztus praeexistenciájára. Amint láttuk, ugy Pál apostolnál, 
mint János evangeliomában az Isten fia elnevezés és a messiás 
elküldésének fogalma is nyitott kilátást Krisztusnak történet-
előtti létére. Most tehát még erről kell szólanunk. 

Pál apostolnál az említett helyeken kívül Qal. 4i ben már 
az t^anéatsíXsv kifejezés is a mennyre utal, ahonnan Isten fiát 
kiküldte (így Dorner i. m. 277. 1. Holtzmann i. m. 90. 1. 
Haussleiter és Zahn Der Br. des Paul, an die Qalater 1905. 199. 1.). 
Azután Krisztus praeexistens állapotára vonatkozik még 2. Cor. 
89., mely szerint Krisztus otthagyta gazdagságát és érettünk 
szegénynyé lett. (Ezt Phil. 2̂  úgy fejezi ki, hogy Krisztus ki-
üresítette magát.). De még ha e helyek bizonyító ereje vitás is, 
amennyiben az Úr földi életére is vonatkoztathatók (Nösgen 
i. m. 225. 231 kk. 1.), úgy Jézus praeexistenciáját az apostol 
legalább 1. Cor. 8e-ban kifejezi, ahol Krisztust, mint a teremtés 
közvetítőjét mutatja be. Mert amint a slg &eóg b nar^-ra vonat-
kozó ov T« núi'Ta Isten teremtő munkásságára vonatkozik, 
Úgy à SÏÇ y.voLog 1Irjoovç Xoiacóg-ra. vonatkozó di ov rcl návva is 
ugyanazon teremtő munkásságra vonatkozik, csakhogy nem 
annak okát fejezi ki, hanem közvetítőjét. Es ha közvetlenül 
utána xaî ^fisig âi avrov val azt is fejezi ki az apostol, hogy 
Krisztus üdvünknek közvetítője, úgy az Úr történefi, illetőleg 
történet utáni létére való ezen utalással nem válhatik kétségessé 
az, hogy előbb az Ur praeexistenciájáról volt szó, legfeljebb 
csak az tűnik ki e két állítás közvetlen egymásutánjából, hogy 
Pál apostol az Ur felmagasztalt állapotából annak praeexistens 
állapotára következtet. Amily szerepe van neki földi létében 
Istennek üdvünket célzó tevékenységére nézve, olyat tulajdonít 
neki történetelőtti létében Isten teremtő munkásságával szemben 
is. Ugyanígy következtet az apostol 1. Cor. 1 Övben is abból, 
hogy Krisztus üdvünknek közvetítője és mert a keresztyének 
mostani üdvtapasztalatai antitypusai Israel népe sorsának, arra, 
hogy történetelőtti létében ezt is Krisztus közvetítette : Ő azon 
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vizet adó szikla, mely Israel népét pusztai vándorlásában ki-
sérte. (A legbővebben Col. 11& 20. foglalkozik Krisztus praeexi-
stenciájával). 

Eddigi fejtegetéseink arról is tanúskodnak, hogy Krisztus 
praeexistenciája nem csak ideális, az Isten gondolatában 
való volt, hanem reális. Ha Isten fiát elküldte (Rom 83. Qal. 44.), 
ha Krisztus mi érettünk szegénynyé lett (2. Cor. 89.) és a világ 
teremtésénél mint közvetítő szerepelt, akkor a praeexistencia, 
melyet az apostol Krisztusnak tulajdonít, csak reális lehet. Ha 
az apostol ezen állításainak tartalmát kellőleg mérlegeljük, azon 
kérdésre is felelhetünk, mikép képzelte magának az apostol 
a praeexistens Krisztust. Holtzmannak és másoknak, de főleg 
Holstennek az a nézete, hogy a praeexistens Krisztus ember, 
t. i. mennyei vagy ideális ember volt. Holtzmann ezen állítása 
igazolására hivatkozik a Jézus Krisztus és Krisztus Jézus elnevezé-
sekre, melyek a praeexistens, a történeti és a postexistens megváltó 
azonosságát kifejezik (i. m. 83. 1.). De ezen nézettel szemben 
elég arra hivatkoznunk, hogy ha Krisztus akkor, mikor emberré 
lett, szegény lett, előbbi gazdagsága bizonyára többre mutat, mint 
emberi létre. Mint a teremtés közvetítője sem létezhetett anthro-
pomorph, hanem csak theomorph alakban, amint pl. Klöpper 
is állítja (Der Brief an die Colosser 222. 1. V. ö. Weiss i. m. 
299. k. 1.). De a legfontosabb érv ama nézet mellett 1. Cor. 
15j5-49, amely Holsten és követői szerint egy praeexistens, meny-
nyei ember-Krisztusnak létezéséről tanúskodik, ki a megváltás 
céljából egy földi emberrel összeköttetésbe lép (Holsten Zum 
Ev. 422. sk. 1. jzet. „Der Himmelsmensch XQLOTÔÇ verbindet 
sich mit dem Erdenmensch 'Irtaovgu Das Ev. des Paulus II. r. 101.1.). 

Holsten a maga nézetének igazolására azt állítja, hogy Pál 
apostol 1. Cor. 1545-ben az szent írásból kétféle embernek, t. i. 
Genes. I26. kk.-ből a pneumatikus vagy ideális és Genes 2t. 
kk.-ből az érzéki embernek teremtését (iyévsro mindkét helyen 
ugyanazt jelenti) olvasta ki (Das Ev. des Paulus I. 431—439. 1 ). 
Holsten ezen nézetét aztán igen jó reprodukció alakjában Holtz-
mann is magáévá tette (i. m. 75. k. 1., valamint szerinte még 
Schmiedel, Pfleiderer Paulinism. 2. kiad. és Hausrath*). A 47. v. 

*) Arra nézve, hogy 1. Cor . 151B. mily mértékben vehető szentírási 
idézetnek, 1. Holtzmann i. m. 76. 1. 3. jzet és különösen Feine Ev. 35. kk. 1., 
főleg 38. k. 1. Ez utóbbi Schöttgen és Klöpper nyomán igen elmés módon 
kifejti, hogy mindkét emberfaj teremtését az apostol egyedül Qen 2,-ben ta-
lálta volna. 
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aztán közelebbről megmondja, hogy az első ember földből 
való földi, a második pedig a mennyből való volt. Holsten 
szerint kétségtelen, hogy Pál apostol az utolsó Ádámot mennyei 
embernek képzelte. Csak az a kérdés, vájjon ezen mennyben 
való léte földi léte elé vagy után esik-e. És ebben a kérdésben 
a döntést szerinte az a körülmény adja meg, hogy az syivsto 
a két Ádám közti párhuzam erejénél fogva a második Ádám-
nak földi léte előtti létére esik és annak teremtésére vonatkozik. 
(Das Ev. des Paul I. r. 435. 1. jzet). E szerint a második ember 
eredete szerint a mennyből való (436. 1.), a mennyből származó, 
mennyei lény (437. 1. 2. jzet) és mint ilyen, természetesen prae-
existens volt. (»Als dieser Gen. Î26. geschaffene Himmelsmensch 
ist Christus natürlich praeexistent. i. m. II. r. 101. 1."). Holtz-
mann meg egyenesen Pál apostol Krisztusképének megtérése 
előtti metaphysikai hátterét látja az 1. Cor. 1545-Bo-ben említett 
pneumatikus mennyei embernek, mint második Ádámnak sémá-
jában, szemben az első Ádámmal, a psychikai földi emberrel, 
(i. m. 55. 1.). 

Ezen egész okoskodás azonban megdönthető. Már Holsten 
is kénytelen volt bevallani, hogy a szentírás arra nem ad okot, 
hogy a kétféle embert o jiqmtoç és 0 soyaroç (Aáú/u)-nak nevez-
zük, hanem inkább az ellenkezőre (i. m. 432. 1.). És ezt a 46. 
versnek «U«'-val kezdődő mondata meg is mondja: első nem 
a szellemi, hanem az érzéki és csak azután következik a szellemi, 
ugy, hogy Pál — amint látszik — inkább szembehelyezkedik 
a maga elnevezéseivel azon elnevezési szokással, amely látszó-
lag a Oenes. 127-re és 27 re támaszkodik. Épen ezért Holsten 
nem is bír a 46. vers kezdő «Ua'-jával boldogulni, hanem kény-
telen azt »schwierignek" nevezni, mert hiszen neki — amint 
meg is mondja — inkább yùç-t kellene várnia (i. m. I. 435. 1. 
2 jzet.). Ugyanígy kénytelen Holtzmann is arra utalni, hogy 
Philo mennyei embere praeexistens, míg Pál apostol utolsó 
Ádámnak nevezi, Philo számozása épen megfordítottja a Pál 
apostolénak (i. m. 84. 1. V. ö. Feine Ev. 34—44. 1. különösen 
a 37. k 1). És ő is bevallja, hogy indokolt azoknak idegen-
kedése, kik a Oenes. 127-30-ban leírt emberben nem tudják az 
ideális embert felismerni, sőt szerinte sem lehet arról szó, hogy 
a Genes I20 ot közvetlenül a mennyei emberre vonatkoztassuk 
(i. m. 76. k. 1.). Ami azután a 45. vers í'yaWo-ját illeti, melytől 
Holsten egész felfogását tette függővé, azt egyáltalán nem szabad 
nagyon hangsúlyoznunk, mert hiszen idézetben áll s így adva 

3 
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volt s használata nem függött az apostol akaratától vagy válasz-
tásától. Egyébként pedig ha azt fejezné ki eyivero a 45. vers 
2. felében, hogy az utolsó Ádám elg nvev/na Çmonoiovv teremte-
tett, akkor ez az állítás nem egyeznék meg az apostolnak Róm. 
h . (s Phil. 29. k.)-ben kifejezett christologiai nézetével: a fel-
támadás előtt nem volt meg Krisztusnak az a képessége, hogy 
életet ébresszen. Épen azért van igaza azoknak, akik iyivszo-t a 
mondat 1. felében Ádám teremtésére, 2. felében pedig Krisztus 
feltámadására vonatkoztatják (Holsten i. m. I. 433. 1. 1. jzet 
szerint Meyer, Hofmann stb. Schmidt R. i. m. 108. 1 ). Akkor 
lett Krisztus az utolsó Ádám, mikor psychikai testétől megszaba-
dulva pneumatikus testet öltött és nvsv/iia Çœonowvv-nà lett. Azért 
aztán a 47. versben nem is egészítendő ki állítmányul „volt" 
— mint Holsten teszi — hanem iarív, úgy, hogy a vers értelme 
az lesz : az első ember földből való földi, a második ember 
pedig a mennyből való. Weiss szerint e vers arról tesz tanú-
bizonyságot, hogy Krisztus mennyei származású, azaz praeexi-
stens (i. m. 295. 1.) és Holtzmann szerint is e kifejezés, hogy 
(Krisztus) »a mennyből való" lényegileg ugyanazt mondja, mint 
Phil. 2e., hogy t. i. Krisztus történeti léte előtt sy noQfjj &sov 
volt (i. m. 85. 1. 2. jzet). Csakhogy Schmidt R. nyomós érve-
léssel még ezen magyarázat helyességét is tagadja (i. m. 113. kk. 1.) 
és azt vitatja, hogy Pál apostol versünkben Ádám testének földi 
származásával szemben Krisztusnak (feltámadása utáni szellemi) 
testének netnföldi eredetét akarja hangsúlyozni, úgy, hogy a 2. 
Ádám elnevezés szerinte is a feltámadt Krisztusra vonatkozik 
(i. m 114. k. 1.). így tehát súyarog 'ASá^i (45. V.) óévreçog avdqionog 
(47. v.) és inoiiçùi'ioç (t. i. ïlvfrQwnoç 48. s 49. v.) a postexistens 
és nem a praeexistens Krisztus nevei s azért nem is lehet szó 
róla, hogy a 47. vers egy praeexistens <ív&qwnog «î= ovqavov-ról 
tesz bizonyságot (mintha így és nem <5 ÔSVTSQOÇ ÂVDÇWNOG tg 
VVQUI'OV állana ott, amit é<mV-nel kell kiegészíteni). E vers csak azt 
mondja, hogy a feltámadt Krisztus, aki különben csak az Ádámmal 
való párhuzam kedvéért szerepel mint ember, mint második és 
mennyei ember, nem — földi, megdicsőült testben van. A 47. 
és a következő versek alapján tehát praeexistens Krisztusról 
beszélni s azt l'iv&Qwnog íi= oiqavov-nak (Holsten i. m. II. 101. 1. 
Pfleiderer Urchristent. 211. 1.), vagy avd-çwnog inovQanog-nak, 
mennyei embernek nevezni (Holtzmann i. m. 77. és a legtöb-
ben), vagy ideális embernek tekinteni (Holtzmann i. m. 85. 1.) 
nem lehet. Ezen modern gondolattól, hogy Krisztust ideális 
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embernek, az emberiség ősképének tartsa, az apostol Kaftan sze-
rint is távol áll (Dogmatik 378. Dorner i. m. 278. 1. jzet és 
Schmidt R i. m. 148. 1.). Épen azért helytelen Beyschlag fel-
fogása is, aki azt állítja, hogy a mennyei, vagy ideális ember 
a Krisztus egész lényegét fejezi ki (i. m. 64. k. 1.); és ezért is 
az apostol anthropocentrikus christologiájának, melyet a theo-
centrikus christologiával szemben neki tulajdonít, alapjává és 
középpontjává teszi (i. m. 74. 1.). Pedig ha a mi fejtegetéseink alap-
j án az iïv&Qwnuç ovQavov t e l j e sen , d e m é g az avS-çwnoç snovçânoç 

is legalább mint különös fogalom szétfoszlik, akkor világos, 
hogy már mint olyan fogalmak, melyeket Pál csak egyszer 
s akkor is csak alkalmilag használ (amit Holtzmann is elismer, 
mikor kijelenti, hogy az apostol ex professo christologiával itt nem 
foglalkozik i. m. 56. 1.), egyáltalán nem alkalmasak azon nézet 
támogatására, hogy Pál apostolnál a praeexistens Krisztus 
mennyei ideális ember sem ; arra, hogy az apostol christologiájának 
kiinduló pontja és kulcsa legyenek (Baur, Holsten, Hilgenfeld, 
Pfleiderer — ellene Weiss i. m. 296. 1. 3. jzet Kaftan i. m. 379. 
Feine J. Chr. u. P. 44. 1.). 

Amint nem lehet a praeexistens Krisztust mennyei ember-
nek tekinteni és az apostol christologiájának konstrukciójánál 
ebből kiindulni, úgy nem lehet azt eixùv rov dsoí-nak nevezni 
és <xw/<a nvsvf(UTixúr-na\ felruházni. Az előbbit Holsten (i. m. 422. 
sk 1 jzet), Masznyik (Évk. 90. 1.), Holtzmann s mások is állít-
ják, még pedig Holtzmann az apostolnak imputált teremtési 
spekulációja érdekében (i. m. 84. 1.), ámbár a helyes felfogást 
is ismeri és érvényesiti, hogy t. i. a felmagasztalt Krisztus az 
Isten képe (i. m. 81. 1. 1. fent 14, 1.). Az utóbbi állítást csak 
Holstennél találtam (i. m. 423. 1. jzet 437. 1.), míg Holtzmann 
a szellemi testet helyesen a felmagasztalt Krisztus tulajdonának 
tartja (i. m. 75, 89. 1. Ugyanígy Weiss i. m. 300. 1.). 

Krisztus praeexistens állapotában gazdag volt, de ezen 
gazdagságát otthagyta s szegénynyé lett, hogy mi azáltal gaz-
dagokká legyünk (2. Cor 89 ). A szegénységnek ezen magára 
vállalása ugyanaz, amit Pál egy későbbi levelében úgy fejezett 
ki, hogy Jézus Krisztus kiüresítette és megalázta magát. Feladta 
isteni létalakját (^oqrprj &sov), mellyel birt, az tlvai ïoa álla-
potát és felvett olyan alakot, mely az előbbihez képest szolga 
alakja volt, vagyis megjelent embernek alakjában (Phil. 26-8.). 
Szóval Krisztus otthagyta theomorph praeexistenciáját és emberi 
alakot vett fel. És avval, hogy a praeexistens Krisztus testet vett 
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fel, lemondott mennyei dicsőségéről, azaz megalázta magát 
a keresztfán való haláláig. Ez az u. n. kenosis, vagy megaláz-
kodás, amelyért aztán Krisztust Isten fel is magasztalta és meg-
adta neki a mqlórrjg-t, mely — mint már hallottuk — Pál sze-
rint a felmagasztalt Krisztusnak egyik legjellemzőbb sajátsága. 
Ha a felmagasztalás ezen állapotát a praeexistenciával össze-
hasonlítjuk, nem mondhatjuk, hogy Krisztus egyszerűen csak 
visszatért azon létbe, amelyből e világra jött, vagyis hogy 
a Krisztus praeexistenciája és postexistenciája azonos volna. Ha 
más különbség nem is volna a kettő között, úgy legalább az, 
hogy a felmagasztalt Krisztusnak van szellemi teste, amije a prae-
existens Krisztusnak nem volt (L. Holtzmann i. m. 86. k. 89. 1. 
és Weiss i. m. 300. 1.). 

Még csak azt lehetne kérdezni, mikép képzelte Pál magá-
nak a megalázkodás állapotába való belépést. Erre a kérdésre 
azonban nem kapunk feleletet. Nevezetesen arra a kérdésre, mi-
kép lehetséges az, hogy Jézus bün nélkül maradt, noha Pál 
apostol szerint Ádám bűne miatt minden tőle származó ember 
a bűn hatalma alatt áll, vájjon nem volt-e szükséges, hogy Jézus 
más úton, mint Ádámtól való származás által jöjjön e világra, 
— Pál nem felel. Mert hogy Rom. h-ból (Beyschlag Neutest. 
Theol. I I 66. k. 1.), vagy Qal. 44 bői Jézus természetes emberi 
származására következtetni lehet (Holtzmann i. m. 90. 1. s má-
sok), nem áll (Weiss i. m. 291. k. 1. 292. 1. jzet). Inkább lehetne 
még abból, hogy az apostol az asszonytól való származást említi, 
holott zsidó felfogás szerint a férfitól való származás a döntő, 
arra következtetni, hogy az Urnák férfi hozzájárulása nélküli 
születésére céloz (V. ö. Zahn Br. an die Gal. 200. 1.). Persze 
kétségtelenné ezt a felfogást sem lehet tenni. 

Amint láttuk, János evangélioma az ember fia elnevezéssel 
kapcsolatban utalt Krisztusnak történetelőtti létére. De ettől 
függetlenül is tanítja az ev. a Krisztus praeexistenciáját, még 
pedig — amint szintén már láttuk — a 3w. I. 4u. 3i6. I. 4v0-ben 
kifejezett elküldés fogalmával. De kétségtelenebb ennél, hogy 
Krisztus maga fejezi ki praeexistenciáját, mikor azt mondja, 
hogy felülről ( 3 3 i a . 8 2 3 . ) , vagyis a mennyből jön (33ib. 6 5 1 a , 5 8 a . ) , 

onnan leszállt ( 6 3 3 . 3 8 . ) - Jézus tudja, honnan jő s hová megy 
( 8 1 4 . ) ; kiindult és jön az Istentől, az Atyától ( I627,28 . 640. 8 4 2 . 13i3.) és 
az Istentől való ( 6 4 0 . ) . Azért más nem is látta az Istent, mint 
csak o ( 6 4 6 . ) . Amit ott az Atyatol látott (3n, 32. 85s.), amit az 
neki mutatott ( 5 2 0 . ) , arról beszél. Es amit tőle hallott ( 3 ? 2 . 826,40. 
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15i5.), azt közli hallgatóival. Ot az Isten tanította (8*8), az adott 
neki parancsot (lOis.) arra nézve is, mit tegyen és mit beszéljen 
(1249). Innen van aztán, hogy Jézus ismeri az Atyát (729. IO15. 17*5.) 
és más senki. 

Amint tudjuk, Lütgert tagadja ugyan, hogy az evangéliom 
idézett helyei Jézus praeexistenciájáról szólanának és Jézusnak a 
mennyből való leszállását is arra magyarázza, hogy cselekedetei 
stb. Istentől valók (i. m. 39. skk. 1.), de nézete alig fogadható 
el. Spiritualisálásával szemben ragaszkodnunk kell az evangéliom 
kijelentéseihez, hogy Jézusnak történetelőtti léte volt az Atyánál, 
melyben látta s hallotta az Istent. Ezen alapszik az Úr páratlan 
istenismerete, melynek kinyilatkoztatása éppen hivatása. Innen 
jött Jézus a földre, innen küldte az Isten, hogy örök életet 
hozzon az embereknek. Ezért mondhatta ő maga magáról, hogy 
már Ábrahám előtt volt ( 8 5 8 . ) és tanúskodhatott Keresztelő János 
is az ő praeexistenciájáról (I30.). Itt már a világ teremtése előtt 
volt neki az Atyánál olyan dicsősége, amilyet majd csak fel-
magasztaltatásakor reméli megint (175.), még pedig azért, mert 
az Atya már a világ alapítása előtt is szerette (1724.) 

Természetes, hogy mindezen helyek azt is mutatják, hogy 
János evangéliomában is Krisztus praeexistenciája reális és 
nemcsak ideális. Azután még egy, Pálnál nem észlelhető saját-
sága az evangéliomnak az, hogy itt magának Jézusnak is van 
praeexistenciájáról tudomása (Zahn. Einl, i. d. N, T. II. 537. 1 ). 
De ez különben természetes is egy evangéliomban, mely |ézus 
életét beszéli el s így adja elő róla való felfogását. 

János evangélista Isten Fiának örök praeexistens lényét 
még úgy is megjelöli, hogy logos-nak nevezi. Ezt nemcsak az 
evangéliom prológusában (li-is.), hanem a levélben is (I. li.) 
teszi. Ezen lógósról azt mondja az evangéliom, hogy kezdetben 
már meg volt, a kezdet alatt Qenes. li-re való világos célzással 
természetesen a világlétnek kezdetét értve (sr àçyjj h. és unaç/^ç 
I. Ii. 2i3,14. Raffay i. m. 130. 1.). Az 1. sk. vers ^r-je, amint azt 
4-szeres használata is a helyébe lépő 3-szoros yéyoi>ev-ne\ szem-
ben mutatja, a világ kezdetéhez viszonyítva kifejezi azt, hogy a 
logos már akkor volt, vagyis állítja annak időelőtti, örök 
létét (Zahn. Das Ev. des Joh. 45. k. 1.). „Már ez a kifejezés: 
»kezdetben vala«, feltételezi. . , hogy volt idő, mikor a világ 
nem, de a logos igenis megvolt" (Holtzmann i. m. 392. 1.). 
A lógósnak ezt, a világ teremtését megelőző örök létét azután 
ugy határozza meg János, hogy a logos Istennél, Istennel a 
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legszorosabb közösségben volt. A logos tehát nem Istennek 
valamely tulajdonsága vagy cselekvése csak, hanem vele szem-
ben önálló személy, praeexistenciája tehát reális, melynek állí-
tásában ennélfogva a prologus az evangéliommal megegyezik. 
A lógósnak ezen személyi önállóságát a következő mondat nem 
szünteti meg, mert nem azonosítja a logost az istennel (o 3só;-
szal), hanem csak #wç-nak minősíti. E szerint a logos Istennel 
egy oldalon áll az emberekkel szemben, azaz oly szellemi lény, 
mint az Isten. Szóval a logos az Istennel egyenlő lényegü 
(Dorner i. m. 297. 1.). Hogy nem is teremtmény s így nem a 
teremtéskor jött létre, azt az előbbi két mondatnak a 2. versben 
való ujrafelvétele zárja ki, mikor azt mondja, hogy a 3*ôç-nak 
nevezett logos a kezdetben már Istennel szoros közösségben 
volt, tehát nem nyerte isteni minőségét, természetét Isten 
teremtő aktusa folytán, hanem öröktől fogva bírja azt saját 
természete gyanánt (Zahn i. m. 48. k. 1, Raffay i. m. 133. 1.). 
A prologus tehát a leghatározottabban kifejezi a lógósnak isteni 
és örök praeexistens voltát, természetesen nem ellentétben, hanem 
párhuzamosan az evangéliommal, amelynek tárgyalása folyamán 
Krisztus praeexistenciája sokszoros kifejezésre talál és a végén 
Jézus elfogadja a megszólítást is (2028.). 

Ugyanígy megegyezik a prologus magával az evangéli-
ommal akkor is, mikor azt írja, hogy a lógósban élet volt, vagyis 
ő csupa élet volt (az élet ellenkezőjének tagadásával, amint az 
I h . 24. 27. külön ki is emeli) és hogy ezen élet az emberek 
világossága volt. (4. v.) Az ev. is ugyanezt tanítja (5ie. v. ö. 
6 5 1 . I I 2 5 . 146. I. 5ii. stb.). 

Végül találkozunk a prologusban Keresztelő János tanú-
bizonyságában épenúgy a praeexistencia hangsúlyozásával, mint 
az evangéliomban. Ugyanis ezen utolsó próféta már itt (I15.) 
mondja Jézusról, hogy bár utána jött, mégis elébe került, túl-
szárnyalta, még pedig azért, mert előbb volt, mint ő. (Az első 
igét yíyovsv-t a méltóságra, a másodikat, yv-t az időre vonat-
koztatjuk. Máskép Raffay i. m. 160. 1.) 

A prologus tehát ugyancsak hangsúlyozza Jézus isteni 
voltát, még pedig a praeexistens örök istenség értelmében. 
Csakhogy nem teszi ezt a felmagasztalt Krisztus istenségéből 
való visszakövetkeztetés alakjában, mint Pál apostol. Ezt külön-
ben is kizárja az evangélistának egész eszejárása, mely a re-
flexiókra egyáltalán nem hajlik. Azután János evangéliomában 
a felmagasztalás semmi egyéb, mint a praeexistens állapotba 
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való visszatérés, vagyis a praeexistencia és a postexistencia 
azonosak, míg Pál apostolnál a kettő egymástól különbözik. 

Ami már most a praeexistencia állapotából a történeti 
létbe való átmenetet illeti, erre nézve csak a prologus tartal-
maz kijelentést, melyet azonban az ev. is feltételez. Ugyanis 
láttuk, hogy az ev. szerint Jézus teljes és valóságos ember is 
volt. Es azt, hogy a logos ily emberré lett, épen a prologus 
fejezi ki ezen mondatával: xal O lôyoç OÛ.Q£, lyivexo. ( l u ) Evvel 
netn azt mondja az evangélista, hogy a logos csak emberi 
testet vett fel és nem az egész emberi természetet, t. i testet, 
lelket és szellemet, amint Pfleiderer állítja (Urchrt. 758. 1.). 
A OCIQ% alatt János evangéliomában is a lelkes, élő testet kell 
érteni, úgy hogy az evangélista szerint a logos „élő személy-
ben testet öltve valósággal a világba lépett" (Raffay i. m. 151. 1.). 
így olyasvalami történt a lógóssal, aminek következménye, 
hogy új léte ellentéte nem ugyan istenségének, hanem azelőtti 
ásóg minőségben való létének. Mint ásóg tiszta szellemi lény 
volt, most azonban érzékileg is észrevehető testi lénnyé lett, 
anélkül persze, hogy isteni voltát feladta volna. A logos léte 
más lett; ez kitetszik abból is, hogy történeti létében Jézusnak 
neve soha sem a logos többé. Istenségét azért nem veszítette 
el, hiszen a lógósnak és az embernek egyazonos subjektuma 
az Isten fia, aki pedig isteni lényegü is. 

Mint valóságos ember Krisztus tanítványai között sátoro-
zott ; testében, mint valami sátorban lakozott, ami világos célzás 
az Istennek a szövetség sátorában való lakozására. Ez abból is 
kitetszik, hogy miként Isten betöltötte a szövetség sátorát sekiná-
jával, dicsőségével, úgy látták az Úr tanítványai is dicsőségét 
(114. I. li.). Ez a dicsőség tehát — mint az ev. szerint is — 
már Jézus földi élete idejében a hívők számára látható volt és 
az Úr szavaiban és cselekedeteiben megnyilvánúlt. ( lu. 2u. 
Ü4. i0.). Teljesen persze csak akkor jut Jézus megint doxájának 
birtokába, ha visszatér oda, ahonnan jött, t. i. a mennybe. Amint 
tehát látjuk, a prologus és az evangéliom ebben is megegyez-
nek egymással. És János evangélioma, meg Pál apostol is meg-
egyeznek egymással, amennyiben Pálnál az istenfiúság a testet 
felvett Krisztusnak is osztályrésze, amely azonban hatalomban 
szintén csak a feltámadás után lesz nyilvánvalóvá, mint János 
evangélioma Jézusának doxája. És amint Jánosnál feszültség van 
Jézusban az ember és az isteni lényeg közt, úgy megvan az 
Pálnál a Krisztus m'sv/ua-ja és a oùfê között. 
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Ha a praeexistens létből a történeti létbe való átmenetet kö-
zelebbről tekintjük, azt találjuk, hogy Jánosnál a logos nem aláz-
kodik meg, nem üresiti ki magát, hanem még csak igazán nyil-
vánvalóvá (ïcpavsQwdri I. Bs-s), érzékelhetővé lesz (lu.) »Nincs itt 
szó xtvamç-ról, mint Pálnál" (Masznyik Évk. 108. 1. L.-Raffay 
i. m. 152. 1 ). 

Ami végül ezen átmenetei módját illeti, János evan-
géliomáról sem állíthatjuk 6«, 2̂̂  k. s más helyek alapján, 
hogy Jézust József fiának (Holtzmann i. m 417 kk. 1. V. ö. Weiss 
i. m. 610. 1. 14. jzet.) és I45. k. 7b2. 19ia. alapján, hogy Názáretet 
szülő városának tartja (Ugyanaz i. m. 424 kk. 1.). Ellenkezőleg 
valószínű, hogy 113 már közönséges szövege szerint is célzást 
tartalmaz Jézusnak oiâs lx rhX-rjuuroç ouqxoç ovâè fx SsX^iuroç 
àvâçôç való, származására. Ha meg pláne Zahnnal, Blass és Resch 
után azt a szöveget fogadjuk el hitelesnek, mely oí elhagyásával 
orx-kal kezdődik és lytwifirfiav helyett fysvvtj3i]-ve\ végződik, akkor 
János evangélioma itt egyenesen Jézus parthenogenesisét tanítja 
(L. Zahn Das Ev. d. Joh. 72 kk. különösen 76. 1. és v. ö. 700-703, 
1. ezen olvasási mód indokolását.). És akkor János evangelioma 
ezen a ponton tulmenne Pál apostol hallgatásán. 

Foglaljuk össze röviden eddigi fejtegetéseink eredményét. 
Amint a párhuzam a páli és a jánosi theologia központi esz-
méje között mutatja, a kettőnek sok közös vonása van. A dolog 
lényegét tekintve, a két apostol chr istologiája megegyezik egy-
mással. Ezen tényállás hangsúlyozását nem szabad elmulaszta-
nunk. De másrészt, ha a részletekre és az árnyalatokra tekintünk, 
bizony eltérések is észlelhetők a két apostol fejtegetései közt. 
És ezt a külömbséget a két theologia közt sem szabad kicsi-
nyelnünk. Összehasonlító fejtegetéseink ezen eredménye uj kér-
déseket támaszt. Nevezetesen felmerül az a kérdés, mikép érthető 
a páli és jánosi theologia központi eszméinek ezen egyezése 
mellett azoknak különbsége, a két theologiának milyen erede-
tére utal ezen tényállás és a fejlődés egymásutánjában nézve, 
mily fejlési fokokat képvisel az egyik, meg a másik is. Látjuk 
tehát, hogy fejtegetéseink eddigi eredménye azt a további felada-
tot rója ránk, hogy egy következő fejezetben a páli és a jánosi 
christologia eredetét kutassuk és azután megfelelni igyekezzünk 
arra a kérdésre, mily fokokat képviselnek azok a fejlődés folya-
matában. Így aztán sikerül tán a két theologiának lényegében 
való megegyezése mellett egymástól való sajátságos eltéréseit 
is megértenünk. 



MÁSODIK FEJEZET. 

Fl pdli és a jdnosi christologia eredete. 
AJ Pál aposíol christologitíjának ereàete. 

Pál apostol christologiájának eredetét a legújabb időben 
fokozott buzgalommal kutatják*). De azért ezen kérdés felvetése 
mégsem egészen uj keletű. Felvetődött az szinte önkénytelenül 
az ujtestamentom könyveinek történeti szempontok szerint való 
vizsgálásával, melyet Baur F. K. és az ő iskolája, az u. n. tűbin-
geni iskola kezdeményezett. Azonban az első igazi kísérletet ezen 
iskola kebelében a kérdés megfejtésére csak Holsten K. tette. 
Amint ő maga mondja, Landerernek Baur sírjánál tett ama 
kijelentése, hogy Baur, Pál apostol megtérését nem tudván sem 
történeti, sem logikai, sem psychologiai analyzissel megmagya-
rázni, ezen csoda meghagyásával a többit is mind meghagyta, 
birta őt »Ueber die Christusvision des Paulus" c. s vZum Ev. 
des Paulus und des Petr. 1868. 65—115 1. újraközölt érteke-
zésének megírására, melyben be akarta bizonyítani, hogy Pál 
megtérését történet-psychologiai analyzissel igenis meglehet 
érteni (L. Das Ev. des Paulus II. r. életrajzi bevezetését II. XV. 1.). 
Ezen értekezésében Holsten azonkívül még azt is igyekezett 
kimutatni, hogy az apostol keresztyén vallásos gondolatvilága 
eredeti zsidó öntudatának átalakulásából fejlődött ki (i. m, II. 
r. 3. 1 ). Ilyen szempont szerint fejtette ki aztán később az apos-
tol theologiáját is. (Das Ev. des Paulus II. részében : Paulinische 
Theologie, halála után kiadta Mehlhorn 1898). 

Holsten először kifejti az apostol vallásos öntudatának hát-
terét, amely zsidó és hellenistikus elemekből alakul. Ez utób-
biak közt találjuk a messiás képzetét. Az praeexistens mennyei 

*) Brückner M. „Die En ts tehung der paulinischen Chr is to logie" 1903. 
c. alatt külön monográf iában foglalkozott vele, melyet sajnálatomra már nem 
használhat tam. A szerző, aki ezen könyvében Pál christologiáját megtérése 
előtti messiás hi téből akarja levezetni, azóta már teljesen a vallástörténeti 
iskola hivei sorába lépett. 
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személy, amelyet Isten Gen. lae. Isten képére mennyei szellem-
embernek teremtett és azután a földi emberben, Jézusban a földre 
küldött. Ez a mennyei szellemember a földi embernek ősképe 
s ebből kiviláglik, hogy Pál apostol osztotta Philonak a plátói 
philosophiából származó nézetét az ember kettős teremtéséről 
(Genes. l26-ban és 27-ben), (i. m. 39, 40 1.). Ehhez még mint 
a történeti háttér kiegészítése járul Jézusnak és Péter apostolnak 
evangélioma. Mint zelota farizeus, Pál a keresztyéneknek szen-
vedélyes üldözője lett. Erre a szerepre főleg a kereszthalál gya-
lázatja szorította, De épen ezen üldözések következtében ismer-
kedett meg a keresztyénekkel és hitükkel, még pedig Péter 
hirdetésében (47. 1). Ez által nagy belső küzdelmekbe sodró-
dott. A keresztyénektől hallotta, hogy a megholt Jézus megint 
él és az apostoloknak megjelent. Ennek Pál nem mondhatott 
ellent, hiszen mint farizeus ő is hitt a feltámadásban és meny-
nyei látomásokban. Legfeljebb azt tagadhatta, hogy épen Jézus 
feltámadott, ámbár oly sok tanú vallomása ezt is megnehezí-
tette neki. Aztán nem igazolta Péter evangélioma Jézusnak az 
úrvacsorát szerző szavaival messiásuk halálát? Pedig ez ellen 
sem lehetett Pálnak ellenvetése, hiszen a zsidók is tudtak Vára-
toç tXaoT?]Qioç-rô\, csak az ótestámentom nem ismerte. Nem ma-
radt tehát más kitérése, mint az, hogy Jézus feltámadása csak 
csalás Mindebből megérthetjük, mikép támadhatott az apostol 
lelkében az egymásnak ellentmondó gondolatoknak valóságos 
tusája és ennek nyomában a vágy, hogy a kereszthalállal ki-
múltnak ujrafeléledéséről maga is meggyőződjék. Szóval, gon-
dolataiban egyre csak a megholt, de újra feléledt Jézussal fog-
lalkozott s ily módon arra, hogy vizióban is láthassa, megvolt 
benne a szükséges psychologiai feltétel Bizonyára élénken fog-
lalkoztatta már akkor is későbbi evangéliomának alapgondolata, 
hogy a messiás kereszthalála magának a Messiásnak és Istennek 
üdvakarata volt a bűnök kiengesztelése céljából. De, hogy 
a keresztre feszített Jézus él, arról Pál is csak úgy lehetett bi-
zonyossá, hogy a halott mint élő neki is megjelent (1. Cor. 15s.) ; 
és ez megtörtént a damaskusi úton (Gal. lio, 17.). Ezen látomást 
Pál maga írja le 1. Cor 4o ban. E szerint Isten maga, aki te-
remtette a világosságot, fényt gyújtott az ő szívében is, hogy 
világossá tegye Isten dicsőségének ismeretét Krisztus arcán. Pál 
Holsten szerint egy embert látott, kinek arcán Isten doxája ra-
gyogott és ezen ember képét aztán átvitte a halálból feltámadt 
Jézusra, mert épen akkor látta, mikor gondolataiban vele fog-
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lalkozott (49. 1 ). Ekkép Pá! is meggyőződött róla, hogy Krisztus 
él és ezen meggyőződése előidézte megtérését. Farizeus zelóta 
hitetlensége átalakult a messiásban való hitté (50. 1.). Hogy 
aztán Pál zsidó öntudatának keresztyén tudattá való átalakulása 
mikép történt, Holsten szintén leírja. Minket azonban ezen 
leírásnak csak azon része érdekel, melyben Pál christologiájá-
nak keletkezéséről szól. 

Mivel Krisztus halála engesztelő halál az emberek bűneiért, 
azért szükséges, hogy a Messiás bűn-, azaz aio/.ix OUQXÔÇ nélküli 
legyen. De megint hogy meghalhasson, szükséges, hogy aùî ia 
OUQXÔÇ-a legyen. Ennek megfelelőleg a Messiás eredetileg meny-
nyei lény, amely azután földi lénynyé lesz olyformán, hogy a 
Genes, ho. szerint Isten képmására teremtett mennyei ember, 
XQIOTÔÇ, a földi emberben, ' IRJOOVÇ-ban, megjelent, hogy a Messiás 
halálával meghalhasson. Ezen átalakulás úgy jött létre, hogy az 
apostol élettapasztalata, mely szerint neki Damaskus előtt a 
Messiás, mint mennyei lény, földi test nélkül Isten dicsőségében 
megjelent, a Messiás művéből vont következtetésekkel és korának 
ama nézetével egybeolvadt, mely szerint a földi embernek 
Genes. 27-ben elbeszélt teremtését egy mennyei embernek, mint 
Isten képének Gen. he-ban elbeszélt teremtése előzte meg 
(i. m. 100. 1.). 

Holsten nézetét osztja és jól érthető módon adja elő 
Holtzmann, aki a Pált foglalkoztató kérdés súlypontját szintén 
abba helyezte, miképp lehet valaki Messiás, akinek ebbeli 
igényeit elnyelte a kereszthalál? Szerinte is arról volt szó, vájjon 
bír-e Pál Krisztus feltámadásáról meggyőződni ? Ha igen, akkor 
a kereszt botránya meg van semmisítve, a Messiás igazolva és 
a pont megadva, ahonnan az apostol gondolatainak régi elemei 
megint új rendbe sorakozhatnak. És hogy az apostol erről 
meggyőződhetett, ennek oka, hogy gondolatvilágában már ott 

i élt 1. Cor. 1545 -50. szerint a mennyei szellemembernek (av9-Qionoç 
ènovçdvioç) és 2. Ádámnak, meg a psychikai földi embernek 
(avd-Qwnoí; xfjvxtxúg), az 1. Ádámnak képében Krisztusképének 
metaphysikai háttere, amely Philonak a kettős teremtésben 
létrehozott kétféle emberről való felfogásával és a zsidó theologia 
adam kadmon és adam ha acharon alakjaival rokon (i. m. 55. 1 ) 
Ennek a mennyei embernek fényes alakjára ruházta rá az 
apostol a történeti Jézusnak általa ismert vonásait (56. 1.). 
Jézusnak, a Messiásnak képe egybeolvadt a mennyei fényben 
megjelent mennyei embernek földöntúli alakjával (57. 1.). 
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Lényegileg ugyanígy képzeli magának Pál christologiájának 
eredetét Pfleiderer is. Szerinte a damaskusi kijelentés után átvitte 
az apostol a messiás Jézusra a mennyei szellemi ember hellenis-
tikus eszméjét. Ez volt christianizált farizeismusa, melylyel pár-
huzamosan haladt christianizált hellenismusa. Ez megint úgy állt 
elő, hogy a messiás Jézus feltámadásában magát a második 
Ádám, mint életet keltő szellem jelentette ki. (Urchristent. 
171-175. 1.). 

Holsten theoriája már előre is abból a feltevésből indul 
ki, hogy Pál appstol megtérését csoda felvétele nélkül magya-
rázza ; ő mindent immanens erők összehatásából akart megér-
teni. Ez természetesen nem történeti elv, hanem dogmatikai 
előítélet, amely csak arra volt jó, hogy Holsten nem láthatta 
mindenütt tiszta, elfogulatlan szemmel a való tényállást. Igy Pál 
keresztyén gondolatvilágában csak logikai gondolatalkotást lát 
és az apostol vallását egyoldalú intellektualistikus szempont alatt 
nézi. Az apostol theologiája semmi egyéb, mint logikai gondo-
latfolyamat eredménye, mely az apostol lelkében logikai szükség-
szerűséggel lefolyt. Pfleiderer pl., aki különben bevallja, hogy 
munkájához az indítást Holsten elmés fejtegetéseinek köszöni 
(IV 1.), elismeri, hogy szerinte is Pál megtérése „ein Process 
des theoretischen Bewusstseins, eine Dialektik des religiösen 
Denkens" volt (Paulinism. 16. 1.). Pedig a dolog nem úgy van. 
Pál megtérése Krisztustól való behatás, élmény volt. mely egész 
lényét megrázkódtatta. Theologiája is ezen élménynek kifolyása. 
Ami azután azt a belső küzdelmet illeti, melyet Holsten és 
követői feltételeznek, arról az apostol mit sem tud. Ennek 
lehetősége kedvéért még fel kell venniök, hogy Pál már meg-
térése előtt kezdett zsidó álláspontjának igazságában kételkedni. 
Pedig erről sincsen szó Pálnál. A megtérés rögtöni bekövetke-
zése, mint 2. Cor. 4o és Oal. Ii3-i6-ból látható, az ellenkezőről 
tanúskodik. Azután nem kellett az apostolnak, mint farizeusnak 
egy halott feltámadásában hinni, mert a feltámadást a farizeusok 
az Ítélet napjára várták. Mindezen feltevések oly engedményeket 
tételeznek fel Pálról már a megtérés előtt, milyenekre ő bizo-
nyosan csak a megtérés után volt képes. Azért nem tagadjuk 
ugyan, hogy az apostol megtérése úgy természetében, mint 
öntudatában psychologiailag elő volt készülve, de abban igen 
is kételkedünk, hogy a megtérés ezen psychologiai közvetíté-
seinek felmutatásával az apostol élményeit kellőleg meg-
magyarázhatjuk. Még Holtzmann is elismeri, hogy az ily 
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analyzisnek meg vannak a maga önként értetődő korlátjai, de 
persze csak — az intensivebb személyes élet titkaiban s azért 
az ide vonatkozó kérdések a történetileg megismerhetetlennek 
körébe tartoznak (i. m. 58. jzet.). Szóval, az olyan élmény, 
mint az apostol megtérése, nem magától lesz az ember lelkében 
és Istennek Pál apostolra gyakorolt hatásának felvétele nélkül 
helyesen nem értékelhető (Feine, Evang. 91. 1.). 

Ami azonban az apostol christologiájának eredetét illeti, 
arra nézve Holsten ide vonatkozó theoriája leglényegesebb 
alkatrészéről már kimutattuk, hogy a praeexistens Messiást 
Pál nem tekintette embernek és hogy praeexistens mennyei 
ideális emberről beszélni és ebből kiindulva az apostol christolo-
giáját konstruálni nem lehet. Még csak arra kell most tekin-
tettel lennünk, hogy Holsten az apostol Messiás-eszméjében 
hellenisztikus alkotórészt is felfedezett. Ez persze nem abban áll, 
mint egyesek (Immer, Usteri, Dähne, Beyschlag) gondolják, hogy 
t. i. Pál apostol Krisztusa Philo logosával függ össze. Ezt a 
felfogást Masznyikkal (Évk. 97. 1.) és Weissal (i. m. 296. 1. 3. jzet 
végén) alig is szükséges elvetni. Komolyabb azonban Holsten 
érvelése, aki 1. Cor. 1545-ben találja Pálnak a hellenismustól 
való függése jeleit. Tudjuk, hogy Holsten és követői a nevezett 
versben levő bibliai idézetből indulnak ki és azt állítják, hogy 
az csak úgy érthető meg, ha felvesszük, hogy Pál apostol a 
vers első felében az érzéki, földi embernek Gen. 27 ben elbe-
szélt teremlésére céloz, míg második felében az ideális embernek 
Gen. ho-ban elbeszélt teremtésére utal (Holtzmann i. m. 55. k. 1, 
75. k. 1 ). Már pedig Genes, ho. k.-nek ama magyarázatát, hogy 
itt az emberiség ősképének teremtéséről van szó, Philonál találjuk 
(L. Philo idevonatkozó fejtegetéseit Masznyik Pál ap. élete 67. k. I.). 
Azért semmi sem látszik bizonyosabbnak, mint az a felvétel, 
hogy Pál christologiája ezen pontján Philotól és a hellenis-
mustól függ. Ámde láttuk azt is, hogy Holsten és Holtzmann 
is már belátták, hogy Pál apostol épen megfordítva számozta 
ezen kétféle embereket: Philo első ideális embere nála a má-
sodik, illetőleg utolsó, t- i. Krisztus és Philo 2. embere nála az 
első, t. i. Ádám. Ez a tényállás arra mutat, hogy a két író kiin-
duló pontja és tendenciája egészen eltérő egymástól, sőt egé 
szen ellentétes s így nem is valószínű, hogy Pál Philo befo-
lyása alatt állott volna, mikor 1. Cor. 1545 öt írta. Legfeljebb 
azt lehetne állítani, hogy Pál apostol épen Philo magyarázata 
ellen polemizál (Feine Ev. 38. 1 ) vagy pedig, mint már Holsten 
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is lehetségesnek tartotta (és utána Holtzmann is i. m 55. k. 1.), 
azt is feltételezni, hogy Pál itt inkább a zsidó theologia adam 
ha acharon képzetétől függ (Das Ev. des Paul. I. r. 432. 1. így 
még pl. Masznyík i. m 67. k 1. Clemen i. m. 118. k. 1.). Szóval 
Philo befolyása Pál apostol Krisztusképének alakulására ki nem 
mutatható, sőt tekintettel arra, hogy Pál 1. Cor. 5io ban hatá-
rozottan kijelenti, hogy azelőtt a zsidó nemzeti messiásképnek 
hódolt, ezen befolyás ki van zárva.*) 

Holstenhez hasonlóan indul ki a mennyei ember képéből 
és innen akarja Pál christologiájának eredetét megfejteni az u. n. 
vallástörténeti iskola. Ezen iránynak legújabb úttörője Qunkel 
Hermann (régebbi történetére nézve Celsustól, majd az angol 
deismustól kezdve 1. Clemen : Religionsgesch. Erklärung des 
N. T. 1909. 1. kk. 1.), aki először „Schöpfung und Chaos" 
1895. c. könyvével lépett fel a vallástörténeti bibliamagyarázat 
terén, majd pedig „Zum religionsgesch. Verständniss des N. T." 
1903. c. füzetében a legtöbb idevágó kérdést vette tárgyalás alá. 
Pál apostol christologiájáról is utóbbi művében nyilatkozott. 
Hangsúlyozza, hogy az ótestámentomból a synoptikusokat meg 
lehet érteni, de már Pál (és János) iratait nem ; annyi fogalmat 
találunk itt, amelynek ott nincsenek analógiái. Hogyan jöttek 
be ezek az uj elemek az őskeresztyénségbe, ha a tanítványok-
nak a Krisztus történeti alakján tett tapasztalásaiból meg nem 
érthetők (85—87. 1 ) ? Ami meg közelebbről Pál christologiáját 
illeti, e tekintetben Gunkel Wrede szavait (Ueber d. Aufgabe 
u. Methode der s. g. neutest. Theologie 67. 1.) teszi magáévá, 
melyek szerint 3Z ;/ Jézus tanításából egyáltalán kellőleg meg 
nem érthető" (90. 1.) Pál azonban Krisztusképét nem is alkot-
hatta meg maga ; Qunkel igen jól hangsúlyozza, hogy az csak 
reálitás, de képzeletének szüleménye nem lehet : neki azt szük-
ségszerüleg valamiképen készen kellett találnia (90. 1 ). Csakhogy 
aztán mégis csak maga is az apostol képzelete művévé teszi, 
mikor arra hivatkozik, hogy a vallástörténet bizonysága szerint 
azok, kiknek látomásaik vannak, a mennyei világot oly alakban 
látják, amint abban előbb hittek Ezért látta Pál is a mennyei 
Krisztust (91. 1.). 

Még Qunkel programmiratának megjelenése előtt lépett 

*) Ezen állításunkkal természetesen nem akarjuk tagadni , hogy Pál más 
tanaiban nem árul el hellenistikus befolyást. Harnack pl. Dogmengesch 1. 
kiadásában I. 65. 1. ezt is tagadta, de tagadását később : 2. kiad. I. 83. 1. 
3. kiad. I. 90. I. visszavonta. 
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fel Pfleiderer is az uj vallástörténeti iránynak hívei sorában, 
még pedig „Urchristentum" c. müvének 2. kiadásában (1902.) 
és későbbi irataiban, mint »Das Christusbild des urchristlichen 
Glaubens in religionsgesch. Beleuchtung" 1903. „Religion und 
Religionen" 1906 és „Die Entstehung des Christentums« 2. ki-
adás 1907. c. müveiben. Pedig láttuk, hogy azelőtt kérdésünkben 
(Paulinismus s Urchristentum c. müveiben) Holsten nézetéhez 
csatlakozott volt. És a vallástörténeti magyarázatnak Holsten 
nézetével való rokonsága érthetővé teszi, hogy erről Pfleiderer 
most sem tesz le, csak kombinálja vele a vallástörténeti analógiá-
kat (L. Entstehung des Christentums 144—148. 1.). Ezt pedig 
annál inkább teheti, mert szerinte Pálnak már Tarsusban, a 
mithraskultusz székhelyén volt alkalma, hogy a pogány vallá-
sokkal is megismerkedjék (i. m. 129 1.). 

Wernle szerint is Pál akkor, mikor arról van szó : ki volt 
Jézus, nem törődik a történeti Jézus képével, hanem az Isten 
fia és a mennyei ember fogalmaival jelöli meg (i. m. 176- 178. 
181. 1. ). És bár Pál theologiája forrásait általában ő is meg-
térésében, de azután az apologetikában is látja (154. k. 243 1.), 
christologiája gyökerét mégis a feltámadottnak Damaskus előtt 
való megjelenésén kívül még abban is keresi, hogy az apostol 
ennek a feltámadottnak képét a messiásról való spekulációkkal kö-
tötte össze (i. m 165.1.). Sőt Wernle mintegy kijelenti a vallástörté-
neti irány alapfelfogását, mikor azt mondja, hogy Pál christologiája 
nem keletkezett Jézusnak reá gyakorolt benyomásából és abból, 
amit mondott és cselekedett (182. 1.), de még Krisztusnak da-
maskusi megjelenéséből sem, hanem egy merész spekulációnak 
Jézus történeti személyére való átviteléből (181. 1.). És ez az 
apostolnak az Isten fiáról és mennyei emberről való megtérése 
előtti spekulációja (183 1). 

Mint Wernle, úgy indul ki Wrede V. is Pál apostolról irt 
vallástörténeti népszerű könyvében („Paulus" 1905) abból a 
mondatból, hogy „Jézus személyiségének benyomásából (Pál) 
Krisztusképe nein keletkezett" (84. 1.). És Brückner M., aki á 
kérdés egész anyagát ugyancsak népszerű vallástörténeti füzetben 
feldolgozta („Der sterbende und auferstehende Gotthei'and in den 
orientalischen Religionen und ihr Verhältnis zum Christentume" 
1908), utána mondja, hogy az új-szövetség Krisztusképe, mint 
a történeti Jézustól kiinduló egyenes fejlődés eredménye, meg 
nem érthető (34. 1.). Pál apostol Krisztusképe pedig lényeges 
vonásaiban, melyek itt is az Isten fia és a mennyei ember, 
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Jézus történeti személyétől független (35. 1.). Wrede Pál apos-
tolról szólva, megismétli azután, hogy Jézust tán nem is látta 
és tanítványaitól sem hallhatott sokat Jézus személyére és életére 
vonatkozólag. És ha tudott is valamit Jézusról, feltűnő, hogy 
annak nem volt rá nézve semmi jelentősége. Hiszen életéből 
csak a halál érdekelte és az is csak mint történetfeletti esemény. 
De még Jézus történeti alakjának idealizálásáról sem lehet 
beszélni Pálnál, mert akkor a történeti valóságnak még itt-ott 
meg kellene látszania. Egyébként lehetetlen is, hogy Pál maga 
Jézust bármi módon is a mennyei Isten fia méltóságára emelte 
volna (i. m. 85. 1.). Ha Krisztusképe képzeletének szüleménye 
volna, nem volna érthető hitének lelkesedése, bizonyossága. Az 
egyetlen magyarázat Pál christologiájának eredetére Wrede 
szerint csak az lehet, hogy Pál, még mielőtt Jézusban hitt volna, 
már hitt egy mennyei lényben, az isteni Krisztusban. Hiszen 
megtérése előtt istenkáromlásnak látszott neki az, ha valaki 
Jézust Krisztusnak nevezte, mert cseppet sem hasonlított azon 
Krisztusképhez, mely benne élt. Csak megtérése pillanatában, 
mikor neki Jézus megjelent, azonosította őt Krisztusával és 
átvitte rá mindazon tulajdonságokat, melyekkel az ő öntudatá-
ban élő mennyei lény ékeskedett. S legnagyobb boldogsága 
most az volt, hogy amit eddig csak remélt, most már valóság-
nak tekintheti azt. Szóval csak Pál lehetett a christologiának 
újjáalakítója, mert Jézus tanítványai, kik vele együtt éltek, ettek 
és ittak, nem hihették oly könnyen, hogy Jézus egyúttal a világ 
teremtője. Pálra nézve, ki Jézust nem ismerte, ezen lehetetlenség 
nem létezett. 

Eddig ezen uj magyarázat lényegében megegyezik Hol-
stenával. A vallástörténeti irány is ki akar zárni minden trans-
scendens befolyást az apostol megtéréséből és mint Holstenék, 
hívei azt hiszik, hogy Pál egy meglévő istenített Krisztusképet 
azonosított a történeti Jézussal. Csak abban van közöttük kü-
lömbség, hogy Holsten szerint ezen Krisztuskép, melylyel az 
apostol Jézust azonosította, gondolkodásában dialektikai úton 
zsidó messiási képéből lassan kifejlődött, míg a vallástörténeti 
irány és itt, pl. Wrede szerint is, Pál eme Krisztusképét már 
megtérése előtt, mint készei hordta magában. És most a vallás-
történeti kutatásnak épen az a sajátos, jellemző feladata, hogy 
vallástörténeti úton ki kell kutatnia, hol és mikép élt már ezen 
Krisztuskép, ahonnan aztán Pál apostol is hozzá jutott. Erre 
nézve pl. Wrede dogmaként állítja, hogy Pál apostol korában 
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„à. zsidóságban olyan köröknek kellett lenniök, melyekben 
ugyanazon hit (t. i. a mennyei Krisztusban) élt", mint Pál apos-
tolban (i. m. 87. 1.). Persze ő is kérdezi, vájjon ezt ki is lehet-e 
mutatni? Erre azonban csak azt felelheti, hogy a zsidó apokalyp-
sisekben tényleg találunk egy Krisztust, aki megjelenése előtt a 
mennyben élt és az angyaloknál is fenségesebb (87. 1.). Henoch 
és IV. Esra ezen Krisztusképére hivatkoznak ugyanezen okból 
Gunkel (i. m. 93. 1.) és Pfleiderer is (Entstehung 144 k. 1.). De 
amint már Wrede sem meri állítani, hogy innen Pál apostol 
Krisztusképét most már meg is lehet érteni, hanem csak avval 
vigasztalódik, hogy a tudomány épen azon az úton van, hogy ezen 
problémát kutatása tárgyává tegye (i. m. 87. 1.), úgy vallja be 
Gunkel is, hogy azt : mily alakban létezett ama ujtestamentom 
előtti Krisztushit, egyelőre nem mondhatjuk meg, mert itt még 
nagy hézag van ismereteinkben (i. m. 93. 1 ). 

Másokon kivül Clemen K. már 5 évvel ezelőtt foglalkozott 
»Die religionsgeschichtliche Methode in der Theologie" 1904. 
c. füzetében a vallástörténeti irány állításaival és szigorú mód-
szeres elvek szerint megvizsgálta a legfőbb vallástörténeti ma-
gyarázatokat, de azokat megerősítő eredményre nem jutott. Leg-
újabban azután egy nagyobb müvében : „Religionsgeschichtliche 
Erklärung des N T." 1909. ugyanezen módszeres elvek szerint 
alaposan és mindenre kiterjedő gondossággal feldolgozta az 
egész idevágó anyagot (284 lapon.). És bár most már több 
esetben állapíthatott meg idegen befolyást a keresztyén vallásra, 
az eredményt mégis pár lapon (285-290. 1.) foglalhatta össze. 
Ebből Pál apostol christologiájára nézve Clemen azon állítása 
érdekelhet bennünket, hogy az apostol vallási tapasztalatai és zsidó 
gondolkodása is eléggé megmagyarázzák, hogy Jézust Istennek, 
úrnak és Isten képének nevezte, praeexistensnek és a világ terem-
tőjének tarthatta. Csak az „Istenkép" elnevezésről és az Úr 
világteremtői szerepéről nem lehet kimutatni, hanem csak leg-
feljebb a lehetőségét vitatni, hogy Pál zsidó gondolkodásából szár-
maznak. Lehetséges azonban, hogy idegenből is származnak. Az 
Úr megszólítás is mint kifejezés, szó tán a keletiek nyelvhaszná-
latából származik (262—265). Végül 1. Cor. 15í5 kk.-ről azt 
hiszi, hogy hátterében talán a perzsa eredetű (116 — 121. 1.) 
ember fia áll. De nézetünk szerint ez is kétséges, mert Pál 
apostol ott másról, t. i. a mennyei emberről szól. 

Pál christologiájának eredetét a vallástörténeti irány hypo-
thesise még kevésbbé képes velünk megérttetni, mint Holsten 

4 
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theoriája. Először is túlozza a Jézus és Pál apostol közötti kü-
lönbséget, amit csak ugy lehet megérteni, ha tudjuk, hogy 
ezen irány Jézust előbb egészen a közönséges ember színvona-
lára szállítja le és csak ezen tisztán emberi, u. n. „történeti Jé-
zussal" szemben lesz persze aztán Pál isteni Krisztusa incom-
mensurabilis nagyság. Igy tehát már az alap, melyből ez irány 
kiindul, nem felel meg a való tényállásnak. Ha azután az apos-
tol későbbi meggyőződésének minden elemét már megtérése * 
előtt magában hordozta, hogyan lehetséges, hogy ő maga meg-
térését múltjával való teljes és rögtöni szakításnak tekinthette ? 
Hiszen Pál megtérését az Isten azon tevékenységével hasonlí-
totta össze, melylyel a fényt teremtette. Evvel egyúttal megté-
rése előtti és utáni állapotát és tudatát a sötétség és a világos-
ság különbségének nagyságával is jellemezte (2. Cor. 4o.). A régiek 
elmúltak és ime ujjá lettek (2. Cor. on.). És ha az apostolnak 
szavakkal ki kell fejeznie, hogy mi tette uj teremtéssé, akkor 
csak azt mondja : a szellem, a Krisztus. Ez pedig mind nem 
lehetne igaz, ha ama vallástörténeti magyarázat megállana. Akkor 
uj, keresztyén Krisztusképe a régitől csak abban különböznék, 
hogy most már nemcsak eszme, melynek megtestesülését várja, 
hanem személyes valóság. Pedig tudjuk, hogy Pál maga is tesz 
különbséget megtérése előtti és utáni Krisztusképe között, amely 
abban áll, hogy azelőtt a zsidó nemzeti messiásképnek hódolt, 
amely az újtól oly nagy mértékben különbözik, mint az apostol 
gondolatvilágában a test és a szellem (2. Cor. 5I6 k.). 

Ha az apostol Krisztusképe úgy jött volna létre, mint a 
vallástörténeti irány hívei állítják, honnan vette akkor Pál a bátor-
ságot, hogy a maga evangéliumától eltérő minden más tanítást 
elátkozzon (Oal. h k.)? Hogyan remélhette a jeruzsálemi kon-
venten a maga hirdetésének elismerését, sőt hogyan nyerhette 
el azt tényleg, mikor Krisztusa csak a képzelet szüleménye volt, 
mig a régebbi apostolok a történeti Jézust hirdették ? Bizony, 
akkor ő vele szemben is helyénvaló volt annak hangoztatása, 
hogy más alapot senki nem vethet, mint amely megvettetett, 
amely a Jézus Krisztus (1. Cor. 3u.), vagyis a történeti Jézus. 

Ami pedig végül a vallástörténeti hypothesis bizonyítékait 
illeti, melyekkel magyarázatát támogathatja, Wrede a zsidó 
apokalypsisekre hivatkozik, melyek szerinte Pál apostol Krisztus-
képének magyarázásához igen fontos adatot szolgáltatnak (i. m. 
87. 1.). Hát ami ezt illeti, igaz, hogy Henoch könyvében, Sala-
lamon zsoltáraiban, Baruch és IV. Esra apokalypsiseiben, a 
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zsidó midrasokban tényleg találkozunk egy mennyei messiás -
király képével. De ez minden egyes könyvben oly különböző, 
változatos és Pál apostol Krisztusképével annyira nem egyezik 
egyik sem, hogy azt az apostol innen nem meríthette. Hogy hol 
legyen hát akkor Pál Krisztusképének eredetije, bizony eddig 
meg nem mondható és bizonyára ezután sem fog kiderülni. A 
vallástörténeti irány főtámasztópontja tehát merő postulatum, 
semmi egyéb, és amit eddig igazolására felhoztak, disiecta 
membránál egyébnek nem mondható, melyekből Pál Krisztus-
képe elő nem állhatott. Mert a bizonyítékok esetleges tömege 
sohasem pótolhatja egyetlen egy érv bizonyító erejének 
hiányát sem. 

Ezek után most már azt kell kérdeznünk, melyik hát Pál 
Krisztusképének igazi eredete ? A megtérésre nézve elég lesz 
csak annyit megjegyeznünk, hogy az a mi meggyőződésünk 
szerint is psychologiailag elő volt készítve; de hogy csak sub-
jektiv látomás lett volna, el nem fogadhatjuk. Amint a tanítvá-
nyok húsvét után nemcsak subjektiv víziókat láttak, annál ke-
vésbé, mert a keresztyén hitnek és egyháznak alapja ilyenek 
nem lehetnek, úgy nem képzelhette csak Pál apostol sem, aki 
a maga látomását azokéval egy sorba állítja, hogy látta az Urat. 
Ezen megjelenés nemcsak az apostol keresztyén hitének, hanem 
egyúttal Krisztusképének is születése pillanata volt. Amit az 
apostol ekkor és még később is átélt s tapasztalt, annak kifeje-
zése első sorban tanítása, tehát christologiája is. Pál apostol 
akkor tapasztalta és ezen tapasztalata később csak megszilárdult, 
hogy Jézus nem az a pseudomessiás, aminek addig tartotta, 
hanem az igazi messiás, aki nem halt meg, mert hiszen abból, 
hogy neki megjelent, meggyőződhetett, hogy él. Amit Pál 
apostol tehát ezen pillanatban látott és most, meg később is 
tapasztalt, az oly benyomást tett rá, hogy Krisztust csak úgy 
tisztelhette meg méltóképen, ha isteni nevekkel és isteni 
méltósággal ruházza fel. Az Úr nem mint elkerülhetetlen, sze-
mélytelen hatalom, vagy mint a gondolkodás dialektikájának 
kényszere nehezedett rá, hanem mint éltető (1. Cor. 15i5), ön-
magát kijelentő személy (Gai lia. ia.) lépett fel vele szemben. 
Látta Krisztust, mint a dicsőség urát (1. Cor. 2s. 2. Cor. 44), 
aki örök életben részesítette (Rom. 64. 82. i0. 2. Cor. 2i6. Gal. 
220). És ezen új élet új tartalommal töltötte meg gondolatait 
a Krisztusról, a megváltásról stb.-ről. 

Ha a Messiás isteni lényegü, nem is lehet neki időben 
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kezdete, akkor az örök; és a földre való jövetele előtt a menny-
ben lakozott. Az Úr praeexistenciája is tehát az apostolnak a 
megdicsőült Úrtól nyert benyomásából indult ki, ebből vont 
ő következtetést arra. Szóval az apostol megtérése és annál, 
valamint később a Krisztusról szerzett tapasztalatai az egyik 
forrás, melyből Krisztusképe eredetét vette és később is táplál-
kozott. 

De láttuk, hogy — ha tán nem is látta, de azért ismeri 
Pál az ember-Jézust is és tudjuk, hogy ennek 2. Cor. 5i6 
sem mond ellent. (L. fent 24. í.). Masznyik szerint is „jól ismeri 
Jézus viselt dolgait", melyeket aztán a szerző fel is sorol (i. m. 
169. k. 1.), és Feine tagadja, hogy az apostol lelkében a földi 
Jézusnak csak halvány képe élt volna (J. Chr. u. P. 45. 1.). 
Weizsäcker is kétségtelennek tartja, hogy az apostol a Jézusról 
való hagyományt és az Úr mondásait ismerte (i. m. 118. 1). 
Az apostol maga sokszor hivatkozik arra, hogy bizonyos hagyo-
mányokat (1. Cor. 112.) vagy tanításokat (Rom. I617.) közölt 
gyülekezeteivel. Többször hivatkozik az Ür saját szavaira (1. Cor. 
9i4. Rom. 14i4 stb.), melyek nagy tekintélyben álltak előtte 
(1. Cor. 9i4. 7u. 12. Gal 62.). Azért igazat kell adnunk Masznyik-
nak, hogy az apostol igen jól ismeri Jézus tanait is (i. m. 170. 
1., hol a 16. jegyzet erre nézve sok adatot közöl). Azután a 
legerősebb vallási és erkölcsi befolyások az apostolra épen a 
földi Jézustól indultak ki. Tgy a szeretet görög szava, a/any, az 
apostol alkotása. E szóval fejezte ki ő és János apostol leg-
bensőbb keresztyén vallásos tapasztalatát. Ezen szeretet ki van 
töltve az ő szivébe is (Rom. 5s ) és fogva tartja (2. Cor. 5H.), 
tőle semmiféle hatalom el nem választja (Rom. 835.). És vájjon 
az 1. Cor. 13-ban leírt szeretet a 4—7. versben nem a Krisztus 
szeretetének leírása-e? Hiszen az 1 — 3. vers egész sereg célzást 
tartalmaz Jézus egyes szavaira. Vagy 1. Cor. 813. Rom. I413-22. 
mi egyéb, mint Jézusnak Mt. I80 ban megőrizett szavának az 
életben való érvényesítése ? (L bővebben Feine J. Chr. u. P. 
75—80. 1.). Ezen szeretet megnyilvánul a felebarát szolgálatában 
és Krisztusnak ezen szolgáló szeretete, a Siaxovía nagy befolyás 
sal volt Pálra (Feine i. m. 80—83 1.). Azután ott van a szen-
vedés és a türelem, melyet Pál Krisztus nyomában járva a 
keresztyén életideálba felvett (i. m. 83—88. 1.). Ezek pedig Jézus 
földi élete képének mindmegannyi vonásai. 

Az Úr földi életének ezen vonásairól s általában az Úr 
földi életéről az apostol tán még megtérése előtt a keresztyé-
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nekkel való vitatkozásai útján, de azután később is, bizonyára 
Péter, Jakab s más apostoloktól szerezhetett tudomást. És ha a 
dolog így áll, akkor Pál apostolnak volt róla tudomása, hogy 
már maga Jézus is isteni lényeget vett maga számára igénybe. 
Hiszen evangéliomi hagyományunkból semmiféle kritikai műve-
lettel, hanem csak a legelszántabb antisupranaturalistikus dog-
matismussal irtható ki ennek nyoma. Éppen azért az első 
apostolok is már mennyei Úrnak és királynak hirdették a 
Krisztust, miután az isteni hatalmát szavával hirdette és életük-
ben éreztette volt velük. Pál apostolnak az ősapostolok ezen 
tanítását is már ismernie kellett, különben nem volna érthető, 
hogyan üldözhette az első keresztyéneket. Szóval, bizonyosra 
vehető, hogy Pál ismerte az evangéliomot, melyet már Jézus 
és utána tanítványai hirdettek. És mert ebben Jézus, az Isten 
Fia, mint isteni méltósággal és tulajdonságokkal felruházott 
lény, máris helyet foglalt, nem szabad a dolgot mindig úgy 
odaállítani, mintha csak Pál apostol találta volna ki Krisztus 
isteni voltát. Ellenkezőleg, Jézus földi életének benyomásai és 
tanításai, meg tanúbizonyságai önmagáról, azután első aposto-
lainak tanítása is hozzájárultak Pál apostol Krisztusképének 
megalkotásához; még pedig nemcsak emberi, hanem isteni 
oldala szerint is. (L. Beyschlag i. m. 18. kk.) Sőt Feine szerint 
az Úrnak Ján. 858-ban közölt szava is annyira kitalálhatlan, hogy 
bizonyára hiteles lesz és így még az apostolnak Krisztus 
praeexistenciájáról szóló tana is Jézus szavában lelné gyökerét. 
(L. Feine J. Chr. u. P. 155. s 169. 1.) 

Az első keresztyének tanításának, azután az Úr földi éle-
tének és igehirdetésének ismerete voltak tehát az apostol 
damaskusi élményein kivül az ő evangéliomának s így christo-
logiájának is a forrásai. De voltak még ezeken kivül az 
apostol christologiájának más elemei is, melyek ennek színt és 
kortörténeti jelleget kölcsönöztek. Ugyanis minden ember ko-
rának nyelvén kénytelen beszélni, különben meg sem értenék, 
így élt és gondolkodott tehát Pál apostol is korának eszme-
világában és annak nyelvén szólt kortársaihoz. 

Nagyon tanulságosak e tekintetben Masznyik fejtegetései, 
melyekben kimutatja az apostol gondolatvilágában a rabbinisz-
tikus korképzeteket, amint azok módszerében (i. m. 43. 1.), 
íráshasználatában (44—49. 1), a halakhás és haggadás midrásban 
való jártasságában (49—63. 1 ), de főleg tanaiban is megnyil-
vánulnak. Itt kimutatja Masznyik Pál apostol rabbinismusát a 
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zsidó szent történeten alapuló typologiában, de különböző, az 
istentanról és az Isten lakásáról s a középlényekről szóló, majd 
az anthropologiából, a soteriologiából és az eschatologiából 
vett tanaiban is. Az a tény, hogy az apostol mindezekben ké-
sőbben is elárulta még zsidó rabbinistikus gondolkodását, ma-
gában foglalja azt a másikat, hogy a christologia terén is így 
áll a dolog és így bizonyos, hogy az apostolnak az eschatolo-
giába tartozó messiásképében is érvényesülnek ezen kor-
képzetek. 

Zsidó felfogás szerint a A4essiásnak a világban való meg-
jelenése előtt neve a mennyben praeexistál (Weber F. System 
der altsynagogalen palästin. Theol. 1880. 333. 1. és Dalman G. 
„Die Worte Jesu" 1898. 247. 1.) és mint Messiás, a világ 
teremtése előtt teremtetett, mert neve örök (i. m. 339. 1.). Ezzel 
azonban a Messiásnak csak ideális, Isten üdvhatározatában való 
praeexistenciáját állítják, reális praeexistenciát csak a messiás 
lelkéről állítanak. Más praeexistencia a régebbi zsidó felfogás 
szerint nem is képzelhető (340. 1.). A Messiás Dávid házából, 
tehát mint Dávid, vagy Perea fia fog a földön megjelenni 
(341. 1.). S bár Isten jobbja mellett fog ülni s Ábrahám, meg 
az angyalok felett is fog állani s neve Isten neve után 

miT mégis, csak ember lesz. (i. m. 342. 1. L. Masznyik 
i. m. 96. k. 1. és Herzog-féle reálencykl. 12. k. 736. k. 1.). 

Már a pseudepigrafikus és az apokalyptikus iratok közül 
egyesek ennél valamivel tovább mennek a messiásképnek ember-
felettivé emelésében. Ez avval függ össze, hogy a makkabeusok 
kora után a messiási várakozások megint megélénkültek. Erről 
tanúskodnak a zsidó sibyllinusok (140 körül Schürer : Gesch. 
des jüd. Volkes 4. kiad., 2. köt., 1907., 594. 1 ), Henoch köny-
vének kevésbé régebbi (a 2. sz. utolsó harmadából i. m. 596. 1.), 
mint inkább későbbi részei (Kr. e. 38 utáni időből HRE. 12. 
köt. 731. 1. szerint) és Salamon zsoltárai (Kr. e 6 3 - 4 8 . Schürer 
i. m. 597. 1.). Ez utóbbiakban és különösen Henoch könyvében 
a Messiás már a rendes emberi mértéken felül emelkedik. 
Csakhogy már Henoch könyve későbbi részének felhasználását 
a Jézus korabeli messiási várakozások megállapítására sokan 
késői eredete miatt kifogásolják. Még jogosultabb természetesen 
e kifogás a Jeruzsálem bukása utáni időből való Baruch- és 
Esra-féle apokalypsisekkel szemben, melyek pedig a legfejlettebb 
messiásképet tartalmazzák. De ezek esetleg szereztetésük ide-
jénél régebbi felfogást is megőrizhettek és akkor ezen feltétel 
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alatt célunkra szintén felhasználhatók; csakhogy természetesen 
kevésbé biztos és általánosan elismert eredménynyel. 

Milyen már most ezen iratok alapján a Messiás személyi-
sége? Ami legelőször is a nevét illeti, az igen különböző ; leg-
gyakrabban előfordul „a felkent", „a messiás", (Henoch, Baruch) 
XqiotÙç xvçluv elnevezés (Salam zsoltt.) ; a későbbi Henoch 
könyve ember fiának, a választottnak és Esra Isten fiának ne-
vezi. Általában pedig Dávid fiának tartották (Schürer i. m. 
613 - 615. 1). 

Fontosabb azonban az a kérdés, vájjon ezen iratok szerint 
a zsidók Messiásukat egyszerű embernek, vagy pedig felsőbb 
lénynek képzelték-e és nevezetesen praeexistensnek tartották-e, 
vagy sem. Sokszor csak emberi királynak tekintik, aki azonban 
bűn nélküli, szent s a szentlélek hatalommal, bölcseséggel 
s igazsággal ruházta fel (Salamon zsolt.). Ennyiben felül is 
haladja e messiáskép a rendes ember mértékét Máskor megint 
praeexistenciát is tulajdonítanak neki (Henoch későbbi részei 
s IV. Esra), amely alakját már az emberfelettinek régiójába 
emeli. (Schürer i. m 616. k. 1.). 

Csakhogy ezen praeexistencia közelebbi meghatározásában 
már elágaznak a nézetek. Dalman pl. súlyt helyez arra, hogy 
ezen praeexistencia csak mennyei és nem egyúttal világelőtti is. 
Mert hogy pl. a Messiás fellépése előtt a földön vagy a Paradi-
csomban el van rejtve (a targumok szerint), természetesen nem 
jelent világelőtti praeexistenciát. Ilyet csak a Messiás nevének 
tulajdonítanak, mig Henoch könyvének azt a részét, mely a 
messiás világelőtti praeexistenciáját hangoztatja, Dalman nem 
tartja hitelesnek. Egyébként Dalman Harnack, Schürer s Balden-
sperger azon felfogását is, melyben a Messiás praeexistenciájára 
vonatkozó nézet támasztékát találta volna, hogy t. i. a zsidók 
minden értékes dolgot a mennyben praeexistálónak képzeltek, 
tévesnek tartja, mert ilyen gondolatok szerinte csak a közép-
kori kabbalában találhatók. "(Worte Jesu 107. 1., 245. I. kk.). 
Schürer azonban Dalman kritikája után is ragaszkodik az érté-
kes dolgok praeexistenciájáról való nézetéhez (i. m. 618. 1.). 
És Jeremiás A. sem fogadja el Dalman nézetét (Babylonisches 
im N. T. 1905. 67. 1.). Ennek ellenére Schürer szerint is bizony-
talan marad, vájjon a zsidók puszta embernek, vagy magasabb 
lénynek s különösen vájjon praeexistens lénynek tartották-e a 
Messiást (i. m. 615. k 1.). 

Ha most azt kérdezzük : mennyiben egyezik meg az apostol 
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Krisztusképe akár a zsidó rabbinistikus, akár a zsidó-apokalyp-
tikus felfogással a Messiásról, azt mondhatjuk, hogy hasonlóság 
van közöttük, de teljes megegyezés nincs. A Messiás nevei 
közül Pál apostol is használja a XQHJTÙÇ, Istenfia elnevezéseket 
és a Messiás ő nála is Dávid fia. De — ami nagyon figye-
lemre méltó — már az ember fia elnevezés nem fordul elő 
nála és meggyőződésünk szerint a mennyei ember sem azono-
sítható vele (Masznyik i. m. 68 1.). Az Úr kifejezés pedig, 
mely Pálnak egyik legjellemzőbb neve Krisztus számára, kora 
zsidó messianologiájában nem használatos. És amint Pál már 
az elnevezésben sem követi teljesen kora zsidó felfogását, úgy 
a Messiás személyét illetőleg sem azonosítható Krisztusképe 
kora messiásképével. Hiszen a zsidó rabbinistikus Messiás nem 
igen haladja túl a rendes ember mértékét és ugyanezt kell a 
Krisztus előtti időből származó apokalypsisekből kivehető Messiás-
ról is mondani. Csak ha a későbbi apokalyptikus iratok régebb 
korbeli nézeteket őriztek volna meg, lehetne arról szó, hogy a 
Messiás ideális praeexistenciája a korképzetek közt is fellelhető. 
Pedig Pál apostol Krisztusa azon felül, hogy reális praeexisten-
ciájú, még Isten képe, szellem, az Úr, sőt egyenesen Isten is. 
Szóval, igaza van Feinének, hogy a zsidó dogmatika messiás-
képzete valójában mégis csak messze elmarad Pál apostolnak 
Krisztusról való tana mögött. Oly közvetlenül Isten mellé a 
zsidóság soha sem állította Messiását, mint Pál apostol Krisztust. 
(J. Chr. u. P. 56. 1). 

Mindezért lehetetlen is a vallástörténeti iránnyal feltennünk, 
hogy az apostol készen találta és csak egyszerűen átvette kora 
Krisztusképét. Ebből egyedül Pál christologiájának eredetét le-
vezetni nem lehet. De másrészt annyit mégis láthatunk a fel-
sorolt párhuzamokból, hogy Pál apostol is kora gyermeke volt 
és kora messiásképzetének egyes vonásait bizony ő is Krisztus-
képének alkotó elemeivé tette. Az apostol Krisztusképének ki-
alakításánál, annak kifejezésénél, amit a Krisztussal való közös-
ségben tapasztalt s amivé igy Krisztus reá nézve lett, felhasz-
nálta kora képzeteit s nézeteit a Messiásról. így tehát a zsidó 
messiásképzet egyes vonásai is szerepelnek Pál apostol christo-
logiájának elemei között; a korképzetek is helyet foglalnak ezen 
christologia forrásai közt. 

Ha most Pál apostol Krisztusképének eredetére vonatkozó 
fejtegetéseinket összefoglaljuk, újból hangsúlyozzuk a korkép-
zeteknek nagy jelentőségét, különösen annak kifejezésére, amit az 
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apostol Krisztusról mondani akart. De már az a tény, melyet 
még itt utólag kell hangsúlyoznunk, hogy az apostol Messiása 
teljesen né'kûlôzi a politikai vonásokat, a Krisztuskép tartalmát 
illetőleg más összefüggésre, t. i. arra a mesterre mutat, aki 
már Pál előtt kiküszöbölte kora messiási várakozásainak kor-
képéből a politikai vonásokat — Jézusra. Az ő történeti 
alakja, önmagáról való bizonyságai, tanítása, azután első apos-
tolainak róla való tana is nagyrészben hozzájárultak az apostol 
Krisztusképének kialakításához. Ez a Krisztuskép tehát nem lég-
ben lógó phantasmagoria, képzelet szüleménye, hanem a Jézus-
ról mint Krisztusról való szilárd történeti alapon álló, legben-
sőbb vallomás. És hogy ilyen igazán szívből jövő benső vallo-
más volt, annak oka, hogy az apostol nemcsak másoktól való 
hallomásból, puszta hagyományból, hanem egyúttal és elsősor-
ban damaskusi csodás megtérése után személyes tapasztalásból 
is ismerte Jézust, a Krisztust. Mindezen forrásokból és az azok-
ból eredő elemekből alakult az apostolnak Krisztusképe élő, 
szerves egységgé, amely épen ezen tapasztalásra, valamint a tör-
téneti Jézusra is visszamenő eredeténél fogva hasonló tapaszta-
lás esetén és a mi nyelvünkön kifejezve, a mi korunkban és 
mireánk nézve is birhat és bir is még jelentőséggel. 

B) ]dno5 evangélioma christologidja'nak ereàete. 

Ha János evangéliomának központi eszméje a logos volna, 
akkor ennek eredetéről, vagyis arról kellene most szólanunk, 
honnan vette az evangéliom írója ezt a fogalmat. Azonban mi 
úgy találtuk, hogy az evangéliom középpontjában a Krisztus 
áll, központi eszméje szintén a christologia. Azért most az a 
feladat háramlik reánk, hogy ennek eredetét keressük. Csak-
hogy amint eddig is a nézetünkkel szemben álló felfogások 
bírálatos ismertetésén át egyengettük magunknak az utat a he-
lyes álláspont felé, úgy kell tehát most is előbb a fentnevezett 
nézettel foglalkoznunk, mely szerint az evangéliom középpontja 
a logos és röviden vizsgálnunk, vájjon hol keressük ennek 
eredetét. 

A modern logisták, ahogyan Raffay után (i. m. 5. k. 1.) 
nevezhetjük, a logost tartják tehát az evangéliom középponti 
eszméjének, még pedig azért, mert az evangéliomnak elbeszé-
lése és Jézusa szavai a logostanból való eredetüket meg nem 
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tagadhatják (Weizsäcker i. m. 536. 1.). És ezen logisták a logos 
eredetének kérdésében — úgyszólván — mind philonisták, azaz 
a logos eredete szerintük visszamegy Philonak logosára és logos-
spekulációjára. A logosfogalom által a keresztyén hit philoso-
phiává alakult át, melynek feladata, hogy minden világrejtélyt 
megoldjon és a keresztyén hitet a pogány gondolkodás előtt 
elfogadhatóvá tegye (Weizsäcker i. m. 531. I), mert »a bölcsé-
szetileg iskolázott pogányság az új életeszmével csak bölcsé-
szeti alakban barátkozhatott meg" (Masznyik Évk. 92. 1.).*) 

Ezen felfogás hívei mindjárt nagy súlyt helyeznek arra 
a tényre, amelyre egyébként pl. Zahn is figyelmeztet (Einl. II. 
468. 1.), hogy az evangéliom nem úgy kezdődik, mint Márk, 
Máté vagy Lukács evangélioma, t. i. a keresztelő fellépésével, 
Jézusnak, vagy a Keresztelőnek születésével. János evangélioma 
egyáltalán nem kezdődik a földön, hanem egy »prológussal a 
mennyben". Kezdődik Isten fiának történet előtti, s végződik 
történet utáni örökkévalóságában (lis. Holtzmann i. m. 369. 1.). 
A prologus feltételezi, hogy a logos mint terminus technicus 
s Krisztus neve az evangéliom olvasói előtt ismeretes és ma-
gyarázatra nem szorul (Weizsäcker i. m. 531 Wernle i. m. 
378. 1. stb.) De ezen név Jézus tanításában s beszédeiben nem 
szerepel, azért az evangélista csak máshonnan vette. De hon-
nan ? az a kérdés. Masznyik szerint már a futólagos össze-
hasonlítás is arról győzhet meg bennünket, hogy János logosa 
a zsidó görög bölcsészet, illetőleg a Philo logosára utal (Évk. 
101. 1.). A logos fogalom tehát az akkori theologiának egyik 
közhasználatban lévő terminusa volt, amely semmi egyéb, mint 
a stoikus világrendnek és a zsidó kijelentési igének Philo által 
való kombinálása (Holtzmann i. m. 370, 372. k. 1.). János logos-
fogalma Philo bölcsészetéből származik (Weizsäcker i. m. 531. 1.). 

Evvel a bölcsészettel megegyezik a philonisták felfogása 
szerint az egész atmosphära, mely János evangéliomának gon-
dolatkörére nehezedik ; igy nevezetesen az eszmék és a termé-
szet világának, a szellemi kosmosnak és az érzéki létnek, a menny-
nek és a földnek stb.-nek dualismusa (Holtzmann i. m. 374. 1 ), 
amint azt különösen Pfleiderer fejtette ki alaposan és kimerí-
tően (Urchristentum 747. kk. 1.), az alexandriai bölcsészetre utal. 
Ugyancsak az alexandrinismus gondolatvilágára vall azou állí-
tás, hogy Isten szellem (424.), amely mindig hat és működik 

*) A Iogoskérdés történetét és a nagyon gazdag iogosirodalom áttekin-
tését 1. Raffay S. i. m. 5 - 3 7 . 1. 
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(5i7. Holtzmann i. m. 368. 1.). Ily módon Isten tiszta tevékeny-
séggé (actus purus) lesz, melynek lényegéhez a folytonos és 
egyforma működés tartozik (Holtzmann i. m. 390. k. 1. Pflei-
derer i. m. 745 1.). Ha Isten tiszta tevékenység, akkor élet van 
benne (öso), azaz nem tehet egyebet, minthogy vele homogén 
életet hozzon elő ; ő az élő Atya (657 ). Ámde élet van a logos-
ban is (U). Holtzmann azt állítja, hogy Isten metaphysikaivá 
lett, a messzeségben van és végre az absolutummal esik össze 
(i. m. 392. 1.) és a világhoz csak a logosfogalomba való fel-
vételével jön viszonyba (li, 2.). Az Isten fogalmához is tartozik 
ugyan a logos, de eredetileg ezen fogalom mégis arra szolgál, hogy 
az abstrakt istenfogalmat a világgal vonatkozásba hozza (13,4.). 

Eddig a logo'sfogalom, mint metaphysikai fogalom, philói 
jellegét meg nem tagadja. Csak ezután szűnnek meg az analó-
giák Philo logosával, mikor János a messiás fogalmával kombi-
nálja és az ideális eszmét egy történeti alakkal azonosítja. János 
evangélioma olyan fordulatot ad a logos fogalmának, amely 
Philo eredetijével ellenkezik (Holtzmann i. m. 391. kk. 1.). És 
János evangéliomának ezen eltérése Philótól oly nagy, hogy 
Weizsäcker szerint János evangélioma a philói logostant nem-
csak egyszerűen átvette, hanem át is dolgozta és átalakította, 
úgyhogy egészen új tan lett belőle, bölcsészeti fogalomból val-
lási fogalom lett (i. m. 533. k. 1.). Vagy amint Pfleiderer mondja, 
azon gondolatok, melyek a bölcsésznél elsősorban metaphysikai 
és csak másodsorban vallás erkölcsi jelentőséggel birnak, az 
evangélistánál csak az utóbbi irányban érvényesülnek (Urchr. 
743. 1.). Ennek aztán megfelel már a kiinduló pont is, amely 
Jánosnál és Philónál nem egy és ugyanaz. „ Philó bölcsész, — 
ő a végokkal a ő de6ç-sza.\ kezdi ; János theologus, — nála a végok 
a o Seóg szóba sem jő, rá nézve az conditio sine qua non : ő csak 
a 0 Xóyog-szal kezdheti" (Masznyik Évk. 101.1. v. ö. Holtzmann i. m. 
392.1.). Holtzmann meg is engedi, hogy az analógia Philó és János 
logosa között ezen a ponton megszűnik. Sőt Masznyik nem 
habozik kijelenteni, hogy „János és Philo logosa között ég és 
föld különbség . . . Ott válik el a két bölcselő egymástól, ahol 
a metaphysikai-bölcsészeti álláspont történeti-keresztyén állás-
pontra változik át : ahol a logos philosophiai fogalmából theo-
logiai fogalom, az abstrakt világeszméből concrét történeti sze-
mélyiség lesz" (Évk. 102. 1.). Ebből persze egyáltalán nem kö-
vetkezik, hogy ezért az evangéliom logosának Philoéhoz semmi 
köze sem volna, amint Holtzmann nem mulasztja el kijelenteni 
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(i. m. 393. 1). Épen ezért mellőzhetjük is annak kimutatását, 
hogy Philo szerint a logos nem lehet önálló személyiség, még 
ha akadnának is nála oly kijelentések, melyekben oly tulajdon-
ságokkal vagy névvel illeti, melyek csak személyről állíthatók. 
Elég lesz, ha csak rámutatunk Raffaynak alapos fejtegetéseire, 
melyekben ezt kimutatja (i. m. 189—193. 1. V. ő még Raffay 
S. : A hellenismus és a philonismus kosmogoniája. 1900. 25. kk., 
különösen 38. kk. és 43—55. 1.). 

De kimutatja Raffay részletesen azt is, hogy a megteste-
sülés előtti logos sem azonos Philónál és Jánosnál (179 skk, 1 ). 
Mi azért itt is az ő fejtegetései után csak a leglényegesebb kü-
lönbségek feltüntetésére szorítkozhatunk. Láttuk, hogy Jánosnál 
úgy az evangéliom praeexistens Krisztusa, mint a prológusnak 
vele azonos logosa Isten mellett önálló személy. Philo logosa 
azonban nem személy, hanem csak Istennek a világra vonat-
kozó gondolata, terve (igy Masznyik is i. m. 93. 1.), praeexis-
tenciája tehát ideális, míg János evangéliomának logosáé reális. 
Ezért Philo logosa neveztetik ugyan dsóg-mk is (Masznyik i. m. 
94 1), de inkább csak nem igazi értelemben, sv xuTayQrjoei. vagy 
âsvvsQOi; ^iôç-nak, míg Jánosé valóságban 9sóg. 

A két logos azonosságának kimutatásánál Weizsäcker rá-
mutat arra, hogy János szerint a logos világteremtő (i. m. 531. 
k. 1.), Masznyik pedig a prologus azon állításaira, melyek a 
logos közvetítő szerepét a teremtésnél kifejezik h . s. 10. (i. m. 
102. 1.). Ámde nem találjuk-e Pál apostolnál is Krisztusnak 
ugyanezen szerepét, anélkül, hogy ott sokan Philo befolyására 
gondolnának ? Aztán Raffay meg nagyon jól rámutat arra, hogy 
Philonál a logos demiurgos, aki Isten helyett teremt, őt pó-
tolja, míg Jánosnál maga az Isten a teremtő (v. ö. 1724.) és a 
logos közvetítő szerepe csak abban áll, hogy a teremtés egy mozza-
nata sem esett meg nélküle (1. különösen lab.). Hiszen János 
épen ott, ahol a teremtésről szól (3, 10. v.), egyszer sem hasz-
nálja a logos nevet, pedig jelentős nevek megismétlésétől épen-
séggel nem idegenkedik, mint a lógósnak 3-szoros (1. v.), a 
r/wç-nak 6-szoros használata (4., 5., 7., 9 v.) mutatja. Philo lo-
gosa, ha kilép Istenből, az ideális világ, Jánosé pedig a Messiás 
(Raffay i. m. 184. 1.). Ezen különbség azon alapszik, hogy 
Philo logosa metaphysikai szükségszerűség Isten deistikus 
transscendentiájának leküzdésére (v. ö. Masznyik i. m. 93. 1.), 
kosmologiai középlény, míg János logosának hivatása üdvtör-
téneti vagyis ő nem csak a teremtésnél közvetítő, hanem en-
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gesztelő és megváltó is. És Holtzmann hiába akarja a logoät 
János evangéliomában is az istenfogalom metaphysikai merőben 
transscendens, az absolutummal összeeső voltával összefüggésbe 
hozni (i. m 391. 1.) ; bizonyos, hogy ez célját tévesztett törek-
vés, mert János evangelioma Istent nem képzeli ily deistikus 
módon. Hiszen Isten hall (93i), beszél (ls3. 929.), bizonyságot 
tesz (532, 37, Sis.), akar (6j0.) és keres (423.), szereti (335. 520.) és 
ismeri a Fiút (IO15), az embereket hozzá vonzza (6«.) vagy neki 
adja (174.) és szereti ( I627 ), sőt a világot is szereti (3js. Holtz-
mann i. m. 417. 1. Beyschlag i m. II. 440. 1.). Ha pedig Holtz-
mann ön ben Istent actus purusnak látja bemutatva, csalódik, 
mert Jézus szerint Isten itt nem állandóan, egyformán vagy 
mindenkor (mint Holtzmann mondja i. m. 391., 368.1), hanem 
icuç ayjit, azaz mostanig működik. Ez pedig azt teszi, hogy Isten, 
akinek a világ teremtése után a 7-ik napon való pihenése zsidó 
felfogás szerint még most is tart, azért még sem tétlenkedik, 
hanem most is cselekszik ; épen azért a szombat nap meg-
ünneplésének sem kell tétlenkedésnek lennie, hanem csak más 
tevékenységben kell állania, mint a milyen a hat munkanap 
dolga volt. 

Fejtegetéseinket összefoglalva* azt mondhatjuk tehát, hogy 
János és Philo logosának útjai nemcsak a megtestesüléskor vál-
nak el, hanem a két logos praeexistenciájában is teljesen elüt 
egymástól annyira, hogy '„ha a jánosi logos csakugyan a philoi-
ból származott, olyan óriási változáson ment át, hogy a nevén 
kívül a régiből mi sem maradt meg." (Raffay i. m. 185. 1.). 
Ebből tehát megítélhetjük, mennyire igaz Weizsäcker állítása, 
hogy az új dolog, ami Philo logos tanához még János ev-ában 
hozzájön, semmi egyéb, mint az, hogy a messiás a megjelent 
Isten fia, a logos (531. 1). János evangeliomában a logos a 
praeexistens Krisztus, az örök Istenfia neve és azért nem 
metaphysikai vagy philosophiai, hanem vallási jelentőségű. 
Történetileg nem volna lehetetlen, hogy az apostol az alexand-
riai spekulációval Jeruzsálemben megismerkedett, hiszen az 
alexandriaiaknak ott zsinagógájuk volt és az ősgyülekezetben 
sok hellenista volt. (Zahn Einl. II. 541. 1. és Raffay i. m. 
194—197. 1.). Csakhogy, amint láttuk, a tartalmi összefüggés ki 
nem mutatható és azért a philoi logostannak a 4. evangeliomba 
való egyszerű átvételéről nem is lehet szó. (Kirn HRE. 11. köt. 
602 1.). Lehetséges, hogy a logos fogalom, mint bölcsészeti 
fogalom az evangélista előtt is ismeretes volt, sőt származhatna 
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az az alexandriai philosophiából és Philotól is, de az apostol-
nál már csak puszta forma, szó az, melynek tartalmából alig 
maradt meg valami, ami Krisztusképének alakítására befolyás-
sal lehetett volna. (L. Raffay i. m. 116. 173. 1.). így tehát leg-
felebb Harnackkal a hellen gondolkodás formális befolyásáról 
szólhatnánk (Zeitschrift f. Theol u. Kirche II. évf. 229 1.). Az 
apostol a logosfogalomban felismerte a legjobb eszközt arra, 
hogy vele a Krisztus praeexistens, örök lényegét kifejezze és 
azért használta. 

Mint a logosfogalommal, úgy vagyunk az evangéliom-
nak szintén állítólag philoi eredetű dualismusával is. Philo 
dualismusa philosophiai, metaphysikai értelmű, mert az Isten-
nek, mint szellemnek és az anyagnak ellentétét jelenti (Masz-
nyik i. m. 93. 1.) Ez nála olyan deismusra vezetett, mely a Io-
gost, mint közeget, mint világteremtő és kormányzó eszmét 
szükségessé teszi (Masznyik i. m.93 . 1.). Ámde János evangélio-
mának dualismusa nem ilyen. Maga Weizsäcker is bevallja, 
hogy az élet és a világosság fogalmai nála kevésbé kosmikai, 
mint inkább ethikai jelentőségükben szerepelnek (i. m. 533. 1.). 
Azután az ellentét Isten és a világ, az istenfiak s a világfiak stb. 
közt nem kezdettől való, hanem idő folytán jött létre. Isten 
szerette a világot (3ie.). De a világ nem ismerte meg a világos-
ságot és Krisztust az övéi nem fogadták be (Iii. 12.). így tehát 
nem Isten, hanem az emberek akarata oka az Istennel való 
ellentétnek, vagyis János evangéliomának dualismusa erkölcsi-
leg feltételezett ; minden ellentét visszamegy a jónak és a rossz-
nak ellentétére. (Raffay i. m 185. kk. 1. v. ö. Farth Einl i. d 
N. T. 1908 310. 1.). 

Amint János evangélioma logosának tartalma nem megy 
vissza Philo spekulációjára, úgy alig kereshető annak forrása a 
memráról stb.-ről szóló zsidó spekulációban Mert nem is tudjuk, 
vájjon az új testamentom korában már ki volt-e fejlődve ezen 
spekuláció. (Holtzmann i. m. 372. 1.). Azután a memra épúgy, 
mint a sekina és a kabod csak arra szolgál, hogy az érzéki 
anthropomorph felfogást Istentől távoltartása, de Istennek vala-
mely hypostasisát nem jelentette. (Dalman i. m. 187. k. 1. We-
ber i. m. 174. kk. 1.). 

Legújabban azt a kísérletet tették, hogy János evangélioma 
theologiájának alakját a Hermes nevére visszamenő u. n. her-
mesi irodalomból levezessék. Az evangéliom e két kifejezése : 
„élet és világosság" Philóból épp oly kevéssé magyarázható, 
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mint az ó-testamentomból ; de a hermesi irodalomban sokszor 
előfordul. Azután ott van a logosfogalom ; ezt is innen le lehet 
vezetni (Reitzenstein). Sőt Meyer A. pl. azt mondja, hogy 
innen még inkább lehet a logost levezetni, mint Philóból, 
mert a logos itt nem személytelen, mint Philónál, hanem sze-
mélyes (Theol Rundschau 1904. 528. 1). Csakhogy a kimutatott 
hasonlóság még nem bizonyítja a jánosi irodalom függését a 
hermesitől, hanem csak a rokonságot vele (Clemen i. m. 
274. kk. 1,). 

A legvalószínűbb magyarázat az lesz, hogy az Isten igé-
jének bibliai használata alapján nevezte az apostol Krisztust 
lógósnak, vagyis Isten igéjének, melylyel az Úr magát a világban 
kinyilatkoztatta. A logos tehát az Isten teljes és tökéletes ki-
nyilatkoztatása. És ez annál valószínűbb, mert világos, hogy a 
prologusban (li, 3, 4, io.) szinte kézzelfoghatók a vonatkozások 
Gen. h-3-ra. 

De bármiképp is álljon a logos eredetének kérdése, mert 
nem tekinthetjük az evangéliom központi eszméjének, feladatunk 
inkább az lesz, hogy az evangéliom igazi központi eszméjének, 
János evangélioma christologiájának eredetét kutassuk. Az a 
kérdés, miképp jutott János evangéliomának irója Krisztus-
képéhez? 

Már foglalkoztunk azon felfogással, mely János evangélista 
Krisztusképét a logos-spekuláeióból, a zsidó-görög philosophiá-
ból származtatja. Ugyanígy megemlítettük a hermesi iratokból" 
való levezetést is. De láttuk egyúttal azt is, hogy ezen felfogá-
sok egyike sem vezet célhoz. Helyükbe lép itt is a vallástörté-
neti irány, amely a keresztyénség előtti keleti gnosticismusban 
keresi az evangéliom gondolatvilágának eredetét. Már régebben 
Hilgenfeld és Volkmar is vitatták, mesterüknek, Baurnak nyomdo-
kaiban haladva az evangéliom összefüggését a 2 század gnosticis-
musával. (L. Raffay i. m 16. kk. 1.) És utánuk Thoma igyekezett 
ezen felfogást enyhébb alakban megvédelmezni (Raffay i. m. 
25. 1.). Csakhogy ezen álláspont ellen Holtzmann is fellépett, 
kijelentve, hogy a gnostikus színezet némi nyoma észre-
vehető ugyan az evangéliomon, több azonban nem (i. m. 380. 1 ). 
Pfleiderer még az őskeresztyénségről írt műve első kiadásában 
csak a jánosi leveleket helyezte az antignostikus katholicismus 
iratai közé (791. kk. 1.), mig az evangéliomot a keresztyén 
hellenismus alatt tárgyalta (743. kk. 1 ), bár szerinte ez is a 
basilidesi gnosticismus ellen polemizál (776. k. 1.). 
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János evangéliomának összefüggését a gnosissal a vallás-
történeti irány most különösen hangsúlyozza. Qunkel Jánost Pál 
mellé állítja (i. m. 68. 1.) és az ő vallását is synkretismusnak 
nevezi. Aztán rámutat a keleti gnosisra, mint a keresztyén hit 
egyik forrására (88. 1). Pfleiderer is rámutat ujabban arra, hogy 
az evangélista hellen-gnostikus gondolatoknak befolyása alatt 
állott, ezeket kötötte össze az evangéliomi hagyománynyal. És 
ennek igazolására már nem utal csak Philo Jogosára, hanem a 
keleti bölcsészetnek és vallásoknak megfelelő képzeteire is 
(Entstehung 225. k. 1.). És ezért vázolja is itt az evangéliom 
ismertetése előtt a gnostikus mozgalmat (215. kk. 1 ). Ebben 
látja Jézus istenitésének egyik mozgató okát (217. k.). Wernle 
sem akarja az evangéliomnak Philóval való összefüggését hang-
súlyozni (i. in. 372. 1.) és inkább úgy vezeti le a logos tant, 
hogy az evangélista a gnostikusok sok középlénye helyébe csak 
egyet tett, a logost (373. 1.). 

Ha a vallástörténeti irány fáradozásait János evangélioma 
Krisztusképének magyarázata körül tekintjük, még inkább, mint 
Pál apostolnál, nyerjük azt a benyomást, hogy csak a munka 
kezdetén vagyunk. És igy bajos is már Ítéletet mondani ezen 
törekvésekről. Annyit azonban talán már most is lehet állítani, 
hogy bizonyos mértékben a vallástörténeti irány igazságot fejez 
ki, azt t. i., hogy János Krisztusképét korának kérdései s ezek 
közt a gnostikus mozgalom is tényleg befolyásolta. Csakhogy 
ha a jánosi Krisztusképet ez irány hivei csak ebből a forrásból 
akarják levezetni, bizony túlzásba esnek s a^ért téves uton járnak. 

Hogy az evangéliom amellett, hogy 20ai szerint a Jézusról 
való helyes felfogást akarja terjeszteni, egyúttal valamely hely-
telen christologiai nézet ellen is síkra száll, megállapítható abból, 
hogy Jézus ember voltát oly szándékos határozottsággal kiemeli, 
mint egy másik evangéliom sem. Ezen határozottság tán a 
legnagyobb a prologus híres mondatában, hogy a logos testté 
lett (lu.). Ugyanoly határozottan, mint Jézusnak az életbe való 
lépésénél valóságos emberré levését, hangsúlyozza az evangé-
liom halálánál is annak valóságos bekövetkezését. A mód, a 
körülményesség, melylyel ezt megállapítja (1931. kk) és annak 
kiemelése, hogy amit mondott, az igaz, (19SD.), mutatja, hogy 
az apostol erre súlyt vet. Szóval, az apostol bizonyára olyan 
christologiai nézet ellen akarja olvasóit a positiv igazság han-
goztatásával felfegyverezni, mely a lógósnak, Krisztusnak em-
berré levését és valóságos halálát kétségbe vonta. 
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Ezen nyomatékos állitások mellett találunk aztán az evart-
géliomban ugyanoly nyomatékos tagadásokat is, melyek valamely 
téves nézet elvetését célozzák. Ezen kijelentések Keresztelő 
Jánosra vonatkoznak és hangoztatják, hogy ő nem volt a vilá-
gosság, hanem a logos (Is.); úgyszintén a Krisztus sem volt 
(h", v. ö. 27. k. 3 28 30.), hanem Jézus az (l3034 ). Mindezt pedig 
az evangélista úgy adja elő, hogy Ker. Jánosra azért semmi 
árnyék sem esik. Közte és Jézus közt a legjobb egyetértés volt 
(35, 11, 22, 4i, 2, 536.). Keresztelő János tanítványai közül egyesek 
Jézushoz csatlakoztak ( I 3 5 - 4 5 ) és csak egyesek vannak köztük, 
akik János féltékenységét szeretnék Jézussal szemben felébresz-
teni (320). Az evangéliomnak polémiája Ker. Jánosnak Jézus 
rovására való túlbecsülése ellen, éppen, mert nem jár együtt a 
Keresztelőnek kicsinylésével, oly nyilvánvaló, hogy Baldensperger 
Ker. János tanítványai ellen írottnak tartja. (Der Prolog des 4. 
Ev.-s, sein polemisch-apologet. Zweck 1898.) És Raffay, aki 
különben felfogásunkat elveti (i. m. 120 kk. 143. 1 ), szintén 
kijelenti, hogy ls „sajátságos éllel szembe állítja az igazi fényt 
a vélt fénynyel, az isteni logost az istenküldötte prófétával" 
(142. 1.). Kellett tehát az evang. olvasói közt, vagy azoknak 
közelében olyanoknak lenniök, akik Jézust és Ker. Jánost egy 
sorba állították. 

Sajnos, János evangéliomának célzásai alapján nem lehet 
megállapítani, kik ellen irányul az apostol polémiája. De meg-
tudjuk ugyanezen szerző leveléből (az 1. Ján.-ból), hogy olyan 
téves tanok terjesztőiről van szó, kik szerint Jézus nem volna 
a Krisztus (2*2, 5i.)f sem Isten Fia (4i5 55.). És mert ezen ál-
próféták (4i.) és áwí/QioTOi (2I8, 43) sem pogányok, sem zsidók, 
hanem a keresztyének köréből valók voltak (2,0), kell, hogy 
ama tagadásuknak sajátos értelme legyen. Hogy mi ezen érte-
lem, kiviláglik abból, hogy János velük szemben a megkeresztelt 
és meghalt Jézus azonosságát hangsúlyozza, mikor azt mondja, 
hogy Jézus nemcsak vizben, hanem vizben és vérben jött ( 5 O . ) . 

A téves tan, mely ellen az apostol küzd, tehát az volt, hogy 
Krisztus csak a keresztségben (vizben) jött ; ezen alkalommal 
egyesült Jézussal, de már a halálhoz Krisztusnak nincs semmi 
köze, mert beállta előtt már megint elvált Jézustól. Vagyis 43. 
helyes szövege (8 FI y o/xoXoysï TUV 'I-naovv helyett) 0 /.vu 
Irjooîiv szerint e tan követői Jézust két részre oldották, bontották 
fel : az emberre és az Istenre, Jézusra és Krisztusra, vagy Isten 
Fiára ; tagadták a megkeresztelt és meghalt Jézusnak egységét 

5 
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és azért mondták, hogy a történeti Jézus nem a Krisztus, sem 
Isten Fia. Velük szemben állítja az apostol Jézusnak és Krisz 
tusnak, az Istennek és az embernek egy személyben való egy-
ségét. Ennek megfelel az ev. azon állítása, hogy a logos testté 
lett és hogy Krisztus igazi halállal halt meg. És minthogy ezen 
téves tan szerint Jézus csak ember, könnyen megtörténhetett, 
hogy hívei Jézust Ker. Jánossal is egy sorba állították. Ezért 
küzd aztán az evangélista is ezen felfogás ellen. János evan-
gélioma tehát csakugyan a gnosis ellen irányul, de annak 
egyik legkezdetlegesebb alakja, t. i. Kerinthos gnosisa ellen, aki 
még Jáncs apostol kortársa volt. (Zahn Einl II. 466. 1. és 
Krüger H. R. E. 3. köt. 777. 1.) 

A gnosis tehát az apostol Krisztusképének nem a forrása, 
melyből merített, hanem annak feltűnése az alkalom, amely ezen 
Krisztuskép kifejtését követelte. Az ev. írója környezetében vol-
tak emberek, akik Jézust már nem látták és nem hallották s ezért 
torzképet alkottak maguknak róla. Velük szemben tehát fel kellett 
lépniök azoknak, akik elmondhatták : „láttuk a (logos) dicsőségét" 
( 1 é s „bőségéből vettünk kegyelmet kegyelem után" (lie), 
azután : „amit hallottunk és amit láttunk és kezeink megtapo-
gattak . . . azt hirdetjük nektek" (I. 11-3.), vagyis Jézus élete 
szem- és fültanúinak. Ha pedig lu . io. szerint az ev. írója is 
ilyen, akkor az ev. Krisztusképének leglényegesebb forrást 
épen ez az élet, a történeti Jézus személye és annak benyomása 
lesz. Ezt ugyan igen sokan tagadják. Pfleiderer szerint pl. a 
negyedik evangélista Krisztusképéhez „magától értetődőleg nem 
történeti hagyomány, vagy Jézusnak mondásai alapján" jutott, 
„sem azon benyomásra való reflexióból, melyet Jézus történeti 
személye reá gyakorolt." (Entstehung 225. 1.). És a legfőbb ok, 
amely miatt ez lehetetlen, az a nagy különbség, mely a synopti-
kusoknak és János evangéliomának elbeszélése és így Krisztus-
képe között is fenforog. 

Mi természetesen e helyen ki nem térhetünk a synoptiku-
sok és János evangélioma viszonyának fejtegetésére.* Elég, ha 
a bennük rajzolt kétféle Krisztuskép közötti különbségre fordít-
juk figyelmünket. Ez a különbség tényleg meg van és el nem 
vitatható. Csakhogy rendesen még sokkal nagyobbá teszik, mint 
amilyen, úgy, hogy a synoptikusok Jézusát puszta emberré teszik, 

* L. erre nézve Hol tzmann Einl. i. d. N. T. 3. kiad. 428. kk. 1. s Pflei-
derer Ents tehung 229. kk. 1. egyrészt és Zahn Einl. i. d. N. T. 2. kiad. II. 
köt. 500. kk. 1, Barth. : Einl. i. d. N. T. 1908. 288. kk. 1. másrészt . 
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míg János evangéliomának Jézusképéből azokat az élénk, jellemző 
emberi vonásokat kitörölik, melyeket abban láttunk. Ezért 
lehet aztán „Krisztus apotheosisáról" beszélni a 4. evangéliom-
ban (Pfleiderer Entstehung 225. 1.). Elfogulatlanabb vizsgálatnál 
még oly radikális tudósok is, mint Wernle, azon eredményre 
jönnek, hogy Jánosnak nem kellett már Krisztus dicsőségben 
tündöklő képét megteremtenie, mert az a synoptikusok csoda-
bizonyítékaiban maga kínálkozott számára és neki azt csak tel-
jessé kellett tennie (i. m. 448. 1.). És ha az ember a synoptiku-
sokban fellépő Jézus öntudatát a mai kutatás állása szerint is 
vizsgálja és a János evangéliomabeli Jézusnak önmagáról való 
kijelentéseivel összehasonlítja, akkor a praeexistencia gondola-
tát kivéve, a jánosi evangélium Jézusa egy ponton sem megy 
túl azokon az igényeken, melyeket a synoptikusok Krisztusa is 
támaszt. (Kühl: Das Selbstbewustsein Jesu 1907. 36. 1 v. ö. 
k. 1.) Raffay szerint is ..János lényegileg újat nein mond . . . 
Amit ő a Krisztusról közöl, lényegileg a synoptikus képpel 
azonos" (i. m. 174. 1.). „Ugyanaz a Krisztus az (a Jánosé) az 
utolsó vonásig, akár csak a synoptikusoké" (172 1 ). Csak az a 
különbség, hogy míg ezek azt kérdezik inkább : „miben áll az 
ő országa. . addig János a hirdetőnek magasztos személyi-
ségét, tetteiben és szavaiban megnyilatkozó isteni fenségét kí-
vánja szemléltetni" (u. o.). „A Jézus műve helyett mindinkább 
személyét tette megfigyelés tárgyává." (174. 1.). János „a Krisztus 
minden szavában és tettében az ő isteni fenségét, dicsőségét 
ismervén fel, természetes, hogy azt ki is emeli mindenütt. 
Ez az oka, hogy az események és beszédek a negyedik evangé-
liomban a synoptikusokétól eltérnek" ; s ez a szempont válto-
zásának természetes következménye (i. m. 168. k. 1. v. ö. 173. 
174. 1.). 

Az előadás szempontjának ezen változása pedig, amint 
láttuk, egyrészt összefügg az evangéliom korával, melyben ke-
letkezett, másrészt pedig írójának személyiségével, élete tapasz-
talataival. Azért most azon feltételből kiindulva, hogy János 
apostol az evangéliom ezen szerzője, (amit azonban itt bebizo-
nyítani meg sem kísérelhetünk) — még az apostol élete körül-
ményeire akarunk rámutatni, hogy Krisztusképének eredetét és 
a synoptikusok Jézusától való eltérését megvilágítsuk. 

Ha evangéliomunkat János apostol írta, akkor az azon 
időben történt, mikor az apostol Irenäus tanúsága szerint Ephe-
susban tartózkodott és működött (Zahn. Johev. 16. 1.), még 
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pedig bizonyára már az I-ső század vége felé (Zahn. Einl. II. 
496. 1. szerint a 100. év előtt). Az apostol tehát akkor Pál halála után 
már régen, talán a zsidó állam katasztrófája előtti idő óta 
(Zahn. i. m. 458. 1.) szintén Ázsiában, Ephesusban a pogányok 
közt működött, ami annak ellenére, hogy a jeruzsálemi gyüle-
kezetnek egyik oszlopa volt (Gal. 2o), korántsem elképzelhetet 
len, ha tudjuk, hogy még Péter sem volt az a judaista, ami-
nek sokszor nemcsak az Apcsel. könyvével, hanem Pál apostol 
tanúbizonyságával szemben (Gal. 2u.) is tartják. A zsidóskodó 
túlzók az első keresztyének közt inkább a megtért papok és 
farizeusok közt keresendők (Apcsel. 67. 15s.) s legfeljebb Jakab-
ról, az Úr testvéréről állítható, hogy velük szemben kelleténél 
engedékenyebb volt (Gal 2ia.) 

Jézus nagy benyomást gyakorolt a lánglelkü (Mk. 3.7. Lk. 
9s4-) apostol lelkére ; különösen mély emberismerete (225- 5ö4-
13n- lós»- 21.7-) és csodatettei, mint dicsőségének és segítő kész-
ségének jelei (2n- 1025• k 14i.) ragadták meg figyelmét. 
Sokszor persze a tanítványok meg sem értették az Urat (Mk. 
4i3. 65a. 817. 9a2 ). Bizonyára zsidó-nemzeti messiási várakozásaik 
is, melyeket személyéhez kapcsoltak (Mk. IO37. Apcsel. lo), el-
homályosították azon benyomást, melyet rájuk gyakorolt s meg-
nehezítették megértését Csak Jézus végső sorsa nyithatta meg 
azután szemüket az ő egész műve áttekintésére és megértésére. 
Igen sok igéjét is csak most értették meg. így járt János apos-
tol is. O maga mondja, hogy Jézusnak szavai neki és a többi 
tanítványnak csak feltámadása után jutottak eszébe (222. 12io. v. 
ö. 137.) és csak azután értették meg (20a.) Azután az igazság 
lelkének vezetése alatt is megértettek sokat (I613.), amit Jézus 
már meg nem mondhatott nekik (164, 12.). 

Mikor az ázsiai munkatéren az Úr apostolai egymás után 
elhaltak, János egyedül maradt vissza, mint a nagy idők egyik 
tanúja. Pál és Péter vértanúi halállal haltak meg, a római biro-
dalom ismét talpra állott, a zsidó állam és nemzet azonban 
a jeruzsálemi templommal együtt porba hanyatlott Az apostol 
maga öreg ember lett, sőt felléptek az utolsó idők jele gyanánt 
a téves tanok terjesztői, az áltestvérek és az antikrisztus előfutó i 
(I. 2i8. 4a, 0), az Úr pedig még mindig nem jött vissza parú-
ziájában. Ilyen változások és csalódások közepette önkénte'enül 
is visszafordult az apostol tekintete arra, ami örök volt és neki 
csalódást nem okozott: az Úr Jézusra, személyére s életére, 
amely reá valamikor oly nagy hatással volt. Emlékei megújultak 
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és igen sokat szeme előtt látott, amit addig elfelejtett volt és 
amit meg nem értett, azt most megértette. Ide tartozik bizo-
nyára Jézus személyének titka is, egyedüli viszonya Istenhez, 
amely szerint Isten egyszülött fia volt, aki atyjával a legszoro-
sabb személyes életközösségben állott, ugy, hogy Isten dicsősége 
minden cselekedetéből kisugárzott. Az emberekkel szemben 
pedig élet forrásinak míg pedig Istenből való, örök élet 
forrásának bizonyult. Azután ott van az apostolnak Jézussal 
imádságban való érintkezése és az Úrral való ezen életközös-
ségben tett tapasztalatai. Ezek is Jézusnak bizonyára nem egy 
nyilatkozatát juttatták eszébe és tanították méltatni, megérteni. 
És ezekhez tartoztak kétségkívül Jézusnak kijelentései önmagá-
ról, hogy ő Istentől jött és hozzá megint vissza is tér; azután, 
hogy földi életében atyjával a legszorosabb egységben élt. 

Jézus személyének titka, nevezetesen Krisztus volta, Isten-
fiúsága, azaz igazi isteni, örök lénye az apostol szivét-lelkét 
tehát egészen betöltötték. Gondolkodása a mellékkérdésektől 
mindinkább azon egyfőkérdés: Jézus személyisége felé fordult. 
Ezért is áll ez evangéliomának középpontjában. Azután tanult 
János Pál apostoltól is, kinek működése helyén dolgozott s így 
szellemi örökségét is nagy részben átvehette. Nem hiába neve-
zik egyesek a jánosi theologiát az apostolok utáni kor szükség-
leteihez szabott paulinismusnak (Wernle i. m. 455. 1.) és a 
páli hitnek evangéliom alakjában való szemléltetésének (i m. 
449. 1 ), mely a paulinismust teljes uralomra segítette (i. m. 
446. 1.). Annyi bizonyos, hogy János Krisztusról való emlékeinek, 
benyomásainak és tapasztalatainak s velük Krisztus isteni alak-
jának megértésében s megismerésében sokat tanulhatott Páltól. 
És akkor fellépnek azok az áltestvérek és hirdetik, hogy Jézus 
nem a Krisztus, sem nem az Isten Fia és meg akarják tántorítani 
a híveket hitükben. Természetes, hogy az apostol tollat ragad 
és megírja evangéliomát és levelét, hogy a Jézusban, mint 
Krisztusban és Isten Fiában való hitet megerősítse, megszilár-
dítsa hívei szivében (2O31.). És azért olyannak rajzolta ezekben 
Jézust, amilyennek életében ismerte és azóta is tapasztalatból 
megismerte és mindinkább megértette. Szóval, az evangéliom a 
synoptikusokhoz képest tán egyoldalúan, de nem meghamisítva 
és hamisan adja elő Jézus életét ; de minden esetre Jézus szemé-
lyiségét, isteni lényét úgy rajzolja, amint az az apostol lelkében 
s vallásos tudatában élt. 

Azt mondhatjuk tehát Kirn O.-val, hogy a jánosi Krisztus-
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kép tulajdonképeni forrásának az igazi történetet kell tekinte-
nünk (H. R. E. 11. köt. 603. 1). Ugyanígy tartja Beyschlag is, 
hogy János evangéliomának Krisztusképe Jézus történeti szemé-
lyiségének eleven benyomásából eredt, hiszen az evangélista 
maga mondja, hogy látták az ő dicsőségét (lu-) és amit hallot-
tak és láttak és kézzel megtapogattak, azt hirdetik (I. I i ) . Sőt 
Weizsäcker is kénytelen az evangéliomban önálló, igazi tradíciót 
konstatálni (i. m. 537. 1.) és Jézus jellemképét Jézusnak egy, az 
ő szellemétől áthatolt tanítványától származtatni (i. m. 538. 1.). 
Ezen forráshoz csatlakoznak azután az apostol tapasztalatai és a 
kor kérdései, melyek Krisztusképének alakításához hozzájárultak. 

Ha most visszatekintünk fejtegetéseinkre, látjuk a két apos-
tol Krisztusképének legfőbb közös forrását a történeti Jézus 
alakjában, szavaiban s cselekedeteiben. Ehhez járulnak aztán a 
Krisztussal való közösségben tett tapasztalatok, melyek szintén 
csak egyformák lehettek. Ebből megértjük a két Krisztuskép 
megegyező vonásait. Csakhogy a vallási tapasztalatok Pál apos-
tolnál bizonyára még inkább álltak Krisztusképe forrásai közt 
az első helyen, mint Jánosnál s igy annak eredete leginkább 
azokra megyen vissza, míg Jánosnál megint a történeti Jézustól 
nyert benyomások a szem- és fültanúnak benyomásai voltak 
s így fontosabbak Krisztusképe kialakúlásánál, mint Pálnál, aki 
a többi apostol közvetítésével, a hagyományból merítette való-
színűleg a történeti Jézus ismeretét. Ezek oly tények, melyek 
más tényezőkkel együtt megérttetik velünk a két apostol Krisz-
tusképének különböző voltát Ilyen tényezők még az apostolok 
személyiségének és azután a kornak különbözősége, melyben 
éltek és működtek. Mind e két tényező, nevezetesen az utóbbi, 
hozzájárult a két Krisztusképnek más-más színezéséhez is. Hiszen 
Pálnak kora, messiásképzete szolgáltatta a formákat, melyekben 
Krisztusa jelentőségét és nagyságát kifejezhette, míg Jánost kora 
téves tanításai ösztönözték Jézus isteni és emberi személyiségé-
nek megértése után a másokkal való megérttetésére. Csakhogy 
ezen különbségek mellett fontosabb a két apostol Krisztusképé-
nek megegyezése, mert amiben megegyeznek, az a lényeg, míg 
a különbség a lényegnek kor és egyéniség feltételezte kifejezé-
sében nyilvánúl. 



H A R M A D I K FF.JEZET. 

Fi christologia fejlődése Páltól lánosig. 

Pál apostol és János evangélioma christologiájának össze-
hasonlítása a kettő között sok közös vonást tüntetett fel. Ha a 
Krisztuskép lényegére tekintünk, azt találjuk, hogy mindkét 
apostol a megváltónak úgy isteni voltát, mint valóságos em-
beriségét hirdeti. Krisztus istensége mind a kettőnél főleg a 
praeexistens és a postexistens állapotban jut teljes kifejezésre, 
még pedig Pálnál inkább a postexistens, Jánosnál meg inkább 
a praeexistens Krisztus van annak birtokában. Ott a megdicsőült 
Úr, itt a logos az, aki Isten mellett foglal helyet, szemben az 
emberekkel. De meggyőződtünk arról, hogy azért Pálnál a 
praeexistens és Jánosnál a postexistens Krisztus is isteni méltó-
ságnak örvendenek. Sőt János evangéliomában úgyszólván a 
postexistens Krisztus rovására már a történeti Jézus is mind na-
gyobb isteni dicsőség, hatalom és méltóság birtokába jut. Ha 
azonban tagadnók, hogy a történeti Jézus Pálnál is bizonyos 
mértékben isteni dicsőség fényében ragyog, akkor ellenkezésbe 
jutnánk azon ténynyel, hogy Jézus Pál apostolnál földi életében 
is ugyanaz volt, mint előtte és utána. (Holtzmann i. m. 83. 1.) 

Hasonlóan vagyunk Krisztus emberségével is mind a két 
apostolnál. Pál apostolnál ugyan háttérbe szorul, de azért a 
maga igazi valóságában nem kevéibbé fontos, mint az istenség. 
Jánosnál megint a történeti Jézus élete foglal el természetszerűleg 
szélesebb teret és Jézusképét mégis gyakran az a gáncs éri, 
hogy nem ember, hanem inkább csak kisértet. Ámde láttuk, 
hogy ezen állítás nem áll. Igaz ugyan, hogy az ev. a történeti 
Jézus isteni voltát erősen hangsúlyozza, de azért igazi s valódi 
emberségét is élesen kidomborítja. Weizsäcker éppen abban 
látja a jánosi theologia különbségét a pálitói, vagy inkább elő-
nyét afölött, hogy Jézus személyiségének sugárzó nagyságát 
megint Jézus életébe helyezte vissza (i. m. 535. I.). És ebben 



- 72 — 

Pfleiderer is igazat ad neki, mikor éppen a földi idvezítő példás 
életének kiemelésében látja a paulinismus kiegészítését János 
ev.-a által (Urchrt. 760. 1). 

Szóval, a dolog lényegét tekintve, a két apostol egyetért 
egymással. De ha a részletekre és az árnyalatokra tekintünk, 
bizonyos eltolódásokat tapasztalunk, melyek azt okozzák, hogy 
Pál apostol postexistens Krisztusa neveivel s tulajdonságaival 
részben már fellelhető János történeti Jézusában és hogy ugyan-
csak János Jézusa mégis csak kifejezettebb módon van az istenség 
birtokában. így mutatkoznak aztán a részletekben és árnyala-
tokban az eltérések is. 

Ezen tényállást ugy is kifejezhetjük, hogy Pál és János 
christologiája között az egyezés mellett észlelhetünk fejlődést is, 
ha az egyiktől a másikhoz, t. i. Páltól Jánoshoz haladunk. 
Vagyis János christologiája nemcsak Pál apostol halála után 
talált kifejtésre, hanem annak christologiáján már sok tekintetben 
túl is megy, annál magasabb fejlődést mutat. 

Itt van első sorban Pál felmagasztalt Krisztusa : az Úr, 
akit imádás illet. Találkozunk vele János evangéliomában is, 
persze mint olyannal, aki csak a jövőben fog megdicsőülni ; 
ez azonban avval függ össze, hogy itt evangéliomban lép fel. 
Ahol pedig róla, mint már felmagasztaltról van szó, ott nem 
Isten jobbja mellett van, mint Pálnál, hanem atyja kebelén 
pihen. Azután János ev.-ában csak ritkán fordul elő a fel-
magasztalt Krisztus megnevezésére az „Úr" név. De egyszer 
mint a történeti Jézus megszólítása szerepel, akit imádnak is 
(,93g), míg máskor a földön járó jelzi, hogy majd hozzá imád-
kozni fognak (14,4.) Világos, hogy itt a lényegben való meg-
egyezés mellett János Krisztusa az isteni lényeg kiemelése 
szempontjából mégis már haladást jelent. Hasonlóan túlhaladja 
János Krisztusképe Pálét, mikor az evangéliom már a földi 
Jézusnak tulajdonit isteni doxát, mig Pálnál az csak a fel-
magasztaltnak jut. És ha Krisztus János evangéliomában is az 
„istenképhez" hasonló szempont alatt jönne tekintetbe, jellemző, 
hogy az egyik felfogás (Ewald P.) szerint az ev. ezt is a földi 
Jczusról állítja, mig a másik (Dorner) azt a praeexistensnek 
tulajdonítja. Ugyanígy találkozunk a 4. ' evangéliomban már 
különösen a földi Jézus megnevezésére az „Isten Fia" névvel, 
amely azonban Pálnál is a felmagasztalt Krisztus mellett, a földi 
Jézus megjelölésére is szolgál. Ezen névvel mind a ketten Jézust 
Messiásnak minősítik, de mindketten a szó igazi értelmében is 
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veszik. Ezt láthatjuk pl. abból is, hogy Pálnál és Jánosnál is 
Isten mint Jézus atyja szerepel. Már a synoptikusoknál sem 
foglalja magát Jézus soha össze az emberekkel, vagy tanítvá-
nyaival Istenhez való viszonyában, hiszen a Miatyánkot Jézus 
nem maga mondta el, hanem csak tanítványait tanította meg 
rá. Egyébként pedig vagy tanítványainak atyjáról (Mt. 5io, 45, *a. 
61, 9, 14, 26, 32. 7u. I814. 23g.), vagy saját atyjáról szól (Mt. 7n. 
I O 3 2 . k. 1250. 15x3. 16i7. 18ÍO, 19, 3 5 . ) . Szóval, már a synoptikusoknál 
is észlelhető, hogy „Jézus éles határt von maga és tanítványai 
közt, mikor a szokásos zsidó »mennyei Atyánk«-ot maga szánt-
szándékkal kerüli, tanítványainak azonban előírja", úgy, hogy 
„nemcsak a későbbiek tisztelete tulajdonított neki különös, má-
sokra át nem ruházható viszonyt az Istenhez" (Dalman Worte 
Jesu 156. 1.). Pálnál Krisztusnak Istenhez való ezen sajátos 
viszonya úgy nyer kifejezést, hogy Istent a mi Urunk Jézus 
Krisztus atyjának nevezi E mellett azonban Isten nála csak 
egyszerűen mint a keresztyének atyja, vagy mint az Isten és atya 
(Oal. 14. 1. Cor. 1524.), sőt csak mint Isten atya (Qal. li, 3. 
1. Cor. 8e. Rom. 64.) is szerepel. (L. fent 15.1. is.) János evangé-
liomában ez a tényállás annyiban változik, hogy itt Isten már 
csak absolute mint az atya, vagy Jézus szájában mint „az én 
atyám" szerepel. 

A szempontnak csekély változására vall, hogy Pálnál 
Krisztus Istennek saját fia (Rom. 8 3 2 . ) , mig Jánosnál Isten 
Jézusnak saját atyja (5is.). Kérdés, vájjon lehet-e ebből már 
Holtzmannal azt következtetni, hogy a páli Isten fia közép-
helyet foglal el a népszerű synoptikus és a jánosi felfogás közt 
(i. m. 433. 1)? De ha ezen következtetést a fenti tényállás alap-
ján tán mindenki nem is hajlandó elfogadni, legalább azon tény 
már erre az eredményre vezethet bennünket, hogy addig, mig 
Pál apostolnál Krisztus mint Isten saját és elsőszülött fia szere-
pel, János evangéliomában már a sokkal többet kifejező „Isten 
egyszülött fia" lesz belőle. Sőt hogy Jézusnak Istenhez való 
sajátos, őt a többi embertől megkülönböztető viszonyát még 
élesebben kifejezze, mint az Pál apostolnál már megtörtént, 
a többi embert — ha Istenhez tér — nem nevezi viol fooù-nak, 
mint Pál, hanem réxva &sov-nak. Kétségtelen, hogy János evan-
gélioma ezáltal még határozottabban kifejezi azt, hogy Krisztus 
a többi embertől lényegileg különbözik és még közelebb hozza 
őt Istenhez, mint az már Pálnál történt. 

Az eddigiek szerint úgy Pál, mint János Krisztus isteni 
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lényegét akarja kifejezni. És mindkettőnél ez szó szerinti kifeje-
zésre is jut ; Pál egyenesen Ssóg-nak nevezi a Megváltót, még 
pedig az összefüggés szerint a földön járó Jézust, mig János 
evangéliomában a feltámadt Krisztus elfogadja a 9eóg megszólí 
tást. Ha azután Jézus csodái Jánosnál ugyanennek kimutatására 
ki is vannak válogatva, nem szabad figyelmen kivül hagy-
nunk, hogy azok János szerint sem kizárólag Jézus művei. 
És ha János Krisztusa mindenható és mindentudó, láttuk, hogy 
Pál apostolnál a felmagasztalt Úr, mint olyan, kihez imádkoz-
nak, szintén isteni hatalomnak és tudásnak birtokában van-

Egyformán meg van aztán Pál apostolnál és Jánosnál Jézus 
függése is Istentől. Ez is kisebb János evangéliomában, még 
pedig azért, mert a történeti Jézusról állítja, mig Pál a fel-
magasztalt Urat rendeli alá az Istennek. Hasonló módon megy túl 
János ev.-a Pál apostolon Jézus bűnnélküliségének hangsúlyo-
zásában is. Ugyanis János evangéliomában maga Jézus tesz arról 
bizonyságot, még pedig elég gyakran, rmig Pál csak egyszer 
említi. Egészen azonos a haladás János ev.-ban a Megváltó 
praeexistenciájának megítélésében is, mert erről is Jézus maga 
tud és maga hirdeti is János ev.-ban. „Addig is tulajdonítottak 
Jézusnak, főleg Pál óta . . . történet előtti létet, azonban csak a 
jánosi Krisztus tulajdonítja azt maga magának" (Holtzmann 
i. m. 412. 1.). Azután sokkal határozottabb alakot is ölt Krisztus-
nak ezen történet előtti állapota az által, hogy János azt a 
lógóssal, az örök isteni igével hozza összeköttetésbe. Éppen 
azért, mert a Krisztus praeexistenciája Jánosnál határozottabb és 
világosabb, mint Pálnál, nem is lép fel csak mint következtetés 
Jézusnak felmagasztalt állapotában való isteni voltából ; de azután 
nem is különbözik a postexistenciától, mint azt Pálnál találtuk. 

Abból hogy János a földön járó Jézust felruházza azon 
istenséggel, mely Pálnál csal: a felmagasztalt Úr tulajdona, önként 
következik, hogy a földi létbe való átmenetel rajzolásánál sem 
hangsúlyozhatta úgy a lemondást, a kenosist, mint Pál apostol. 
Viszont ezzel is emelkedik János evangéliomának Jézusa isteni 
fenségében és méltóságában. Mind ennek megfelel, hogy azon 
esetben, ha feltevésünk helyes, János a parthenogenesis hang-
súlyozásában is túlmegy Pál apostol hallgatásán, vagy puszta 
célzásán. 

A két apostol christologiájának ezen párhuzamosan „^meg-
felelő részei összehasonlításából most már megállapíthatjuk, 
hogy a dolog lényegében megegyeznek az apostolok egymással ; 
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az eltérések a részletekben pedig avval az eltolódással függnek 
össze, melyet a Krisztuskép János evangéliomában az által szen-
vedett, hogy az ev. már a történeti Jézusra ruházta rá azon is-
teni lényeget, mely Pál apostolnál a felmagasztalt Krisztus tu-
lajdona. És ahol ez a kapcsolat a két Krisztuskép közötti kü-
lönbség megokolására ki nem mutatható, ott megint abból 
származik legtöbbnyire az eltérés, hogy János Jézus életének 
elbeszélése keretében, vagyis evangéliomban fejti ki christolo-
giáját, míg Pál apostol a magáét levelekben adja elő. 

Nem tagadhatni tehát, hogy Pál és Jézus christologiája 
között van különbség. És ezen különbség mindenütt, ahol ész-
leltük, olyan, hogy Pál felfogása nemcsak időben tűnik fel 
elsőnek, hanem a fejlődés szempontjából is. János evangélioma 
általában a fejlettebb felfogást vallja, még pedig olyan módon, 
hogy Krisztus isteni lényegét még nyomatékosabban és világo-
sabban juttatja kifejezésre, mint Pál. Ily szempont szerint nézve 
a dolgot, azt kell mondanunk, hogy János evangéliomának 
christologiája a fejlődés magasabb fokán áll, mint a Pálé. 

De összehasonlításunk azt is mutatja, hogy a különbséget 
Pál és János_ christologiája között túlozni sem szabad Tényleg 
még a részletekben is messzemenő megegyezést találunk a két 
felfogás közt, úgy, hogy igazat kell adnunk Dornernek, hogy 
Pál és János christologiája a lényegben nem is különbözik egy-
mástól (i. m, 292. 1.) Hiszen még oly kritikus is, mint Wernle, 
azt mondja, hogy János christologiája minden fődologban azonos 
a páli christologiával (i. m. 447. 1 ). 

A rendes kritikai felfogás a paulinismus és a johanneismus 
fejlési fokainak különbségére nézve azonban más. Masznyik szerint 
pl. már a Héberekhez írt levJ és János evangélioma természe-
tesen még ennél is határozottabban „a Pál christologiai felfogá-
sánál már jóval magasabb fokra emelkedett" (Évk. 96. I.). Pál 
Krisztust mennyei embernek, Isten fiának s mennyei szellem-
lénynek tekinti, de isteni lényegünek nem tartotta (Weizsäcker 
530. 1. v. ö. 120. k. 1.). És Pfleiderer szerint is Pál őt az emberek 
oldalára állítja szemben az Istennel (Entstehung 226. 1.). Vagyis 
mikép azt Masznyik világosan mondta: „Krisztus Pálnál . . . lé-
nyegileg mégis csak ember ., . istenségéről Pálnál sehol sincs szó" 
(i. h. 97.1.). Evvel szemben János evangélioma Jézust az isteni lógós-
nak, Istennek vele egy lényegü s egyedüli fiának tartja (Weizsäcker 
i. m. 530. 1.) és Pfleiderer is beszél Krisztus apotheosisáról a 
4 ev.-ban (i m. 226. I.). Szóval, itt a két Krisztusképe* lehető-
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leg eltávolítják egymástól. Pálét lejebb szállítják, istenségétől 
megfosztják, a másikat pedig még magasabb fokra emelik, mint 
amilyenen már önmagában is van ; és így elérik azt, hogy a 
két christologia közti távolság sokkal nagyobb, a fejlési fokok 
különbsége sokkal kirívóbb lesz, mint amilyen a valóságban. 

Ámde Pál apostol christologiája sem a fejlődés kezdő 
pontja, mert megelőzte a zsidókeresztyénség fejlődési foka. 
Ezen petrinistikus álláspontot is a kritikai irány sokszor még kö-
zelebb hozza a zsidósághoz, mint kellene, mikor úgyszólván azon 
zsidóskodó atyafiak állásfoglalása szerint jellemzi, akik ellen Pál 
apostol leveleiben küzd. így aztán itt a petrinismus és a pauli-
nismus között is oly nagy ürt lehet konstruálni, mint a pauli-
nismus és a johanneismus között és megint tetemes fejlődést 
kimutatni az egyiktől a másikig. Ennek az egész kritikai fejlő-
dési theoriának alapja az a felfogás, vagy inkább meggyőződés, 
hogy Jézus egyszerű ember volt, aki a rendes emberi mértéket quali-
tativ módon semmiképpen át nem haladta. Ő legfeljebb quantita-
tiv módon emelkedhetett felül a többi közönséges ember mértékén, 
ő lángész, vagy hérosz lehetett, de több, mint ember semmi szín 
alatt nem volt. Legkevésbé pedig volt olyan isteni, mennyei lény, 
mint Pál hirdeti, vagy épen oly isteni lényegü logos, istennek igazi 
értelemben vett fia, mint János evangélioma mondja. Istensége csak 
az időbeli fejlődés eredménye és hozzáadása lehet az ő genialis 
emberi alakjához. Azért szükséges, hogy minél közelebb jövünk 
le Jézushoz, annál kevesebbet lehessen istenségéről észrevenni 
és minél inkább távolodunk el tőle, annál jobban tűnjék az fel, 
fejlődjék az ki. 

Az ujtestamentomi tan fejlődéséről szóló ezen felfogást mi 
nem osztjuk. Ugyanis már többször rá kellett mutatnunk, hogy Jézus 
öntudatából el nem távolítható az az igény, hogy ő több a közönsé-
ges embernél. így aztán a legalsóbb fej ési fokon álló petrinis-
mus sem vélekedhetett máskép Jézusról, mint hogy több közön-
séges embernél. És tényleg a synoptikusok Krisztusképe nem 
is nélkülözi az isteni vonásokat ; alsóbb fejlési foka csak abban 
nyilvánul, hogy „Jézus Krisztus praeexistenciájáról mitsem tud-
nak" (Masznyik i. h 86 1. jz.), valamint Jézus mindenhatósá-
gáról és mindentudóságáról sem emlékeznek meg. Tudjuk, 
hogy már Pál és János kifejezést adnak ezeknek is és az utóbbi 
kétséget kizárólag kifejezi Jézus istenségét és emberségét a leg-
szorosabb egységben. Szóval, a fejlődést el kell ismernünk 
nekünk is és a három fejlődési fokozatot, a petrinismust, vagy 



- 77 — 

zsidókeresztyénséget, a paulinismust és a johanneismust mi is 
megkülönböztethetjük. Csakhogy az újtestámentomi tényállás 
nem engedi, hogy ezen fejlődési fokozatok különbségeit oly 
nagyoknak vegyük, hogy a közöttük meglévő megegyezés és 
egység kezünk közt elvesszen. 

. Tudjuk, hogy Jézus egyáltalában nem adott tanítványainak 
rendszeres tanítást, igy tehát személyére vonatkozólag sem. Hir-
dette Isten országát és evvel kapcsolatban szólt önmagáról is ; 
gyógyított és más csodákat mívelt és végül szenvedett és meg-
halt majd pedig feltámadott és megjelent tanítványainak. Mindez, 
az Úr személyiségének benyomása volt az első, amit tanítványai 
tőle nyertek. Csak ezután következett ezen benyomásokból és 
az Úr egyes idetartozó szavaiból az a törekvés, hogy Jézus 
személyére nézve tisztába jöjjenek : a Jézus személyére vonat-
kozó tan. Jézus személyisége minden tanítványára egyformán 
hatott, legtöbb esetben meg is tette hatását, amely forrásaink 
tanúsága szerint rendkívüli, emberfeletti, isteni volt és őt valami 
módon Istennel a legszorosabb közösségben, isteni lényegütiek 
mutatta be. De ezen hatásnak tudatra emelése és szavakba 
foglalása már nem volt egyformán mindenkinek dolga és nem 
is állott rögtön mindnyájuk lelkében teljes tökéletességgel ké-
szen. Ennek oka a dolog természetén kivül az, hogy ezen pro-
cessus sok tekintetben az arra való személyektől s az idő viszo-
nyaitól is függ. Valamely tényállás, így pl. Krisztus istensége is 
kezdettől fogva bizonyos lehet, anélkül, hogy minden irányú 
vonatkozásait azok, kik felőle bizonyosak, mindjárt kezdetben 
ismernék és kifejtették volna Ehhez szükségesek az emberek, 
akik ezen vonatkozásokat felismerik és aztán képesek is arra, 
hogy kifejtsék, de sokszor az alkalmak is, melyek ama vonat-
kozásokat napvilágra hozzák. Persze így lehetséges, hogy eleinte 
oly tanok is ellenmondás nélkül maradnak, melyeknek egyol-
dalúsága vagy helytelensége később kiderül s a melyeket így 
csak akkor küszöbölhetnek is ki. De lehetséges az is, hogy ma-
gának az igazságnak keresése, a kifejezésére irányuló törekvések 
is téves nézeteket és tanokat vetnek felszínre. Akkor ezekkel 
szemben is meg kell az igazi tényállást védeni és az igazság-
nak most már oly irányban is kell teljes kifejezést adni, mely 
irányban előbb tán semmit sem állítottak, de most már valamit 
állítani kell, hogy a téves állítást kizárják. így fejlődik ki aztáu 
idővel az eredeti tényállás kezdetleges ismerete részleges, min-
den irányba tekintő, a kezdetleges hiányokat pótoló és az egy-
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oldalúságokat, valamint az idővel felmerült téves nézeteket 
kizáró tanná 

Ezen fejlődés analógiája szerint képzeljük magunknak az 
uj testamentomi tan fejlődését is. A tényállás itt a Krisztus sze-
mélyiségével, működésével meg van adva. Ezt kell kifejezni, 
szavakba foglalni. Ez a kifejezés a zsidó-keresztyénség álláspontján 
még kezdetleges, teljesen ki nem fejtett s egyoldalú lehetett. 
Jézus praeexistenciájáról még hallgat s isteni tulajdonságait sem 
hangsúlyozza, de azért istenségét nem tagadja, hanem a maga 
fejlettsége fokához képest fejezi azt ki. Pál christologiája már 
határozottabban kifejti, különösen a felmagasztalt Krisztus isten-
ségét és nála a megdicsőülttől fény árad a praeexistens Krisz-
tusra, sőt a történeti Jézusra is. Azon nevek és tulajdonságok, 
melyek már az előző fejlési fokon Krisztust illetik, megtelnek 
tartalommal, Krisztus istensége tudatosabb s határozottabb alakot 
ölt. János christologiája még határozottabban és világosabban 
fejezi ki Krisztus isteni lényegét, nevezetesen olyan módon, hogy 
azt főleg a történeti Jézus alakjában még kifejezettebben felmu-
tatja, mint azt Pál apostol tehette. Istenségének élesebb hang-
súlyozásával szükségszerüleg lépést tartott örök voltának, prae-
existenciájának még határozottabb kiemelése és körülbástyázása. 
Ez történt részben a logos névvel is. És mindebben áll János 
evangéliomának Pál apostolon túl menő fejlési foka. Amint Pál 
christologiája fejlődést jelent a synoptikusok Krisztusképével 
szemben, amennyiben ugyanazt a tartalmat, a lényeget határo-
zottabban kifejezi, úgy képvisel a jánosi christologia is maga-
sabb fejlődési fokot a Pál apostoléval szemben. De lényegében 
mindahárom fokozat egy Krisztusképet képvisel, mind a három 
christologia az isteni kijelentésnek mind teljesebb kifejtése. 



N E G Y E D I K FEJEZET. 

R ptíli és a jánosi theologia központi eszméjének 
jelentősége. 

Dolgozatunk végéhez értünk. Most itt megállapodva, tekin-
sünk vissza még egyszer fejtegetéseinkre és állapítsuk meg 
azoknak eredményét. Nevezetesen kérdezzük, mit is jelent a 
Krisztus Pálnál és Jézus János evangéliomában. mi a két apostol 
theologiája központi eszméjének jelentősége? 

Mit jelent először is Pálnál a Krisztus ? Láttuk, hogy 
sokaknak az a nézetük, hogy az Úr csak ideális ember volt. 
Weizsäcker szerint az apostol Krisztust nem ugyan a mi nem-
zetségünkben, hanem egy földfeletti, magasabbrendü embernek, 
mennyei embernek, szóval mégis csak embernek képében kép-
zelte (i. m. 120. k. 1), isteni lényeg nélkül (i. m. 530 1.) „Ideá-
lis mennyei embert" lát benne Masznyik is (i. h. 90. 1), aki 
máskor meg „mennyei szellemi embert, de azért lényegileg 
mégis csak embert" lát benne. „Közelebb praeexistált ember-
eszme, transscendens ősember, Isten képe, Isten fia . . ." sze-
rinte Pál szemében az Úr. És ezt oly éles ellentétben állítja 
Krisztus isteni voltával szemben, hogy szerinte „Krisztus isten-
ségéről Pálnál sehol sincs szó" (i. h. 97. 1.). 

Hisszük, hogy sikerült kimutatnunk, hogy a praeexistens 
Krisztust 1. Cor. 1545 kk. alapján embernek, ideális embernek 
nem tekinthetjük. Ugyancsak nem vonatkoztatható a történet előtti 
Krisztusra az istenkép elnevezés sem, mert az ő csak megdicsőült 
állapotában volt. Az Isten fia elnevezés pedig Pálnál is meta-
physikai értelemben veendő s ebből a tényből, valamint azon 
körülményből, hogy mily szavakkal rajzolja emberré levését, 
meg lehet állapítani, hogy az apostol Krisztusa praeexistens 
állapotában nem volt ember, hanem isteni lény. És ennek léte 
nemcsak valami ideális, hanem valódi reális volt olyan értelem-
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ben, hogy a világ léte előtt már meg volt, mert hiszen a praeexi-
stens Krisztus a világ teremtésének közvetítője. 

Ezen isteni lény belépett azután a történeti létbe, emberré 
lett. Az apostol szerint Krisztus valódi, igaz ember lett, aki min-
denben hasonlított hozzánk, csak abban nem, hogy bűne nem 
volt sem objektiv, sem subjektiv alakjában. Az utóbbitól meg-
óvta a szentség lelke, mely benne lakozott és alapja volt annak, 
hogy megdicsőült állapotában tiszta szellemmé legyen. Hogy 
az objektiv bűntől mi óvta meg a Krisztust, azt az apostol meg 
nem mondta. 

Megdicsőült állapotában tehát szellem, éltető szellem meg-
felelő szellemi testtel, amely mennyei fényből, doxából áll. Most 
már földi teste nem gátolja teljes szellemi lényét megnyilatko-
zásában. Ezen felmagasztalt Krisztus Pál apostol ura, akit imá-
dás illet, mint Istent, kire visszavezet minden üdvöt épen ugy, 
mint Istenre. Ezért is éltető szellem, de egyúttal isteni lényegü 
Istenkép, Isten fia, sőt világosan megmondva isten is, aki által 
épen ugy megigazul minden ember, mint Ádámban minden 
ember elkárhozott. S ezért nevezi őt az apostol második, vagy 
utolsó embernek ; azért pedig, mert teste nem földi anyagból 
való, mennyei embernek is. És az apostol már csak azért is 
használhatja ez elnevezéseket, mert a felmagasztalt Krisztus most 
is emberi testének, mint történeti léte gyümölcsének, eredmé-
nyének birtokában van, csakhogy természetesen nem földi, ha-
nem szellemi megdicsőült alakban. 

Szóval, az apostol Krisztusa mindvégig valóban isteni lény, 
mely a történetben igazi emberré lett, anélkül, hogy isteni 
származását megtagadná, isteni lényegét feladná. Ez mindössze 
csak feszültségbe lép emberi testével, melytől felmagasztaltatá-
sával megszabadul. Ezután az emberi történeti élet eredményé 
vei, de egyúttal az emberi személyiséggel is meggazdagodva, 
Isten jobbja mellett foglal helyet s végzi közvetítő hivatását, 
míg mindent Isten kezébe vissza nem adhat. • 

Pál apostol Krisztusa tehát most igazán mint istenember 
munkálja híveinek üdvét, örök életét Benne kifejezést talál 
mindaz, aminek egy olyan ember, mint Pál, Krisztust történeti 
élete és saját vallásos tapasztalata alapján csak tarthatta. 

Mit jelentett, mi volt evvel szemben János evangéliomá-
nak Jézusa ? A legelterjedtebb kritikai felfogás szerint János 
Jézusának jelentőségét az meríti ki, hogy ő a logos. Ez által 
bölcsészeti, spekulativ eszme lesz belőle, olyan, vagy ahhoz 
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hasonló, mint amilyennel Philonál találkozunk. E szerint az 
evangéliom írója Jézusban be akarja mutatni a logost, a Krisz-
tust bölcsészeti ruhában, hogy a pogányság közt utat törjön a 
keresztyénségnek. Szóval, az evangéliom története, melyet 
elbeszél, semmi egyéb, mint egy eszmének történeti illusztrá-
lása ; a logos lesz a cél, az evangéliom története pedig csak 
az előrántott eszköz (L. e felfogás jellemzését Raffay i. m. 
166. 1.). 

Nem részletezzük tovább a logos jelentőségét, melyet a 
philonista felfogás neki tulajdonít. (L. Raffay i. m. 166. kk. 1.). 
Csak jelezzük, hogy a jánosi logos jelentőségének meghatáro-
zásánál nem szabad Philo Iogosának jelentőségéből kiindulni. 
Ezt még Kirn is hangoztatja, aki pedig a jánosi lógósnak 
philói eredete mellett foglal állást. (H. R. E. 11. köt. 604. 1. v. ö. a 
602. 1.). Hiszen láttuk, hogy János logosa nem a transscendens 
istenfogalom hibájának korrigálására, a világ teremtésének meg-
érttetésére szolgál; szóval, nincs neki kosmologiai, philosophiai 
jelentősége. Nem is azért hozta be János e fogalmat, hogy Jé-
zusnak a világ teremtésében szerepet biztosítson. Hiszen Pál 
apostol Krisztusának is megvan ugyanezen szerepe anélkül, 
hogy a logos nevet reá alkalmazná. János evangélioma azért 
használja e nevet, hogy vele megjelölje Jézus személyének örök, 
praeexistens lényegét. A logos tehát teljesen és tökéletesen val-
lási jelentőségű. 

Ámde nem a lógósnak, hanem az evangéliom központi 
eszméjének, Jézusnak jelentősége érdekel minket e helyen. Azt 
kérdezzük, mit jelent, micsoda János evangéliomának Jézusa ? 
Ő Istennek egyszülött fia, még pedig olyan értelemben, hogy 
Istennek több ilyen fia nincsen. Ez által kifejezett istensége még 
az Atyával való szoros és benső egységében, meg határozott 
örök praeexistenciájában is nyer kifejezést. Ezen istenség Jézust 
már földi létében illeti, amelyben az istenséggel járó dicsősége 
is megvan, csakhogy igazi és valódi emberi volta, az emberi 
testben való léte miatt el van rejtve és csak azok számára 
nyilvánvaló, akik hisznek benne. Akadály nélkül érvényesült a 
földre való jövetele előtt és ugyanily alakban vissza fogja 
nyerni, ha megint visszatér az Atyához, akitől jött. 

János evangéliomának Krisztusképe tehát igazi ember, aki 
öröktől fogva isten és földi élete korában is az volt, csak a 
testben való lét által korlátolt módon. Igy tehát itt is isteni 
lénynyel van dolgunk, mely emberré lesz anélkül, hogy isten-
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Ségét elveszítené, tehát isten emberrel, aki felmagasztaltatásában 
megint visszatért korlátlan isteni létébe. 

Újból hangsúlyozhatjuk tehát, hogy Pál apostolnak és 
Jánosnak christologiája lényegében azonos. A két apostol 
Krisztusképe a lényegben ugyanaz: Jézus Krisztus, ki valóságos 
ember, de egyúttal valóban isteni lényegü is volt. A különbség 
a kettő között leginkább a lényeg kifejezésére, nevezetesen arra, 
hogy e kifejezés Jánosnál határozottabb és fejlettebb, valamint 
arra vonatkozik, hogy Pál apostol inkább a felmagasztalt Krisz-
tusban szemlélte ezt az „Isten-embert-1, amint egy későbbt 
szóval kifejezhetjük, míg János evangélioma azt inkább már a 
földön járó Jézusban látta. Azonkívül pedig hangsúlyozta János 
a kettőnek, t. i. a Jézusnak és a Krisztusnak, az embernek és az 
istennek legszorosabb egységét. Persze, hogy miképp lehetséges 
az emberi létnek és az isteni lényegnek ez az együttléte, milyen 
viszonyban vannak egymáshoz, s melyik van túlsúlyban, — 
mindezek olyan kérdések, melyeket az apostolok fel sem vetet-
tek, még kevésbé megoldottak. Ők megállapították az isteni 
kijelentés tényállását, de annak magyarázatát a későbbi fejlődésre, 
az egyház feladatának hagyták. 

Közelfekvő gondolat volna, hogy az egyház ezen mun-
kásságában reá mutassunk hol Pál apostol, hol János, vagy 
mindkettő christologiájának hódító útjára, jelentőségére. (L. erre 
nézve a dogmatörténeteket, vagy Loofs HRE, 4. k. 16. kk. 1.) 
És kitérhetnénk akkor azon kérdésre is, hogy „a keresztyénsé-
get a jelen petrinisztikus és paulinisztikus egyházi fejlésfokokról a 
johanneisztikus egyházi fejlésfokra . . . kell emelni", ugy hogy 
„a jövő egyháza . . . előkészítője a jánosi alapon felemelkedő 
theologia" volna (Masznyik Évk. 85. 1.) Csakhogy a páli és a 
jánosi christologia ezen jelentőségének fejtegetése már nem 
bibliai theologiai, hanem dogmatörténeti és történetbölcseleti 
feladat s igy ami dolgozatunk keretén túl esik. 
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