




VEÖREÖS IMRE 

AZ ÚJSZÖVETSÉG SZÍNGAZDAGSÁGA 





VEÖREÖS IMRE 

AZ ÚJSZÖVETSÉG SZÍNGAZDAGSÁGA 

B U D A P E S T 1996 



A fedélterv Urai Erika munkája 

© Dr. h. c. Veöreös Imre 

Kiadja az Evangélikus Sajtóosztály 
Felelős kiadó: Tóth-Szólló's Mihály 

ITC Plantin Kiadó és Nyomda Kft. - 96.0970 
Budapest, 1996 

ISBN 963 7470 34 4 



ELŐSZÓ 

Sorozatom elindításakor a Szentírást olvasóknak vagy iránta érdeklődő gondolko-
dóknak szántam mondanivalómat. Elsősorban tehát nem kizárólag szakem-
bereknek, teológiával közelebbről foglalkozó lelkészeknek, a lelkészi pályára ké-
szülő hallgatóknak, amint e fejezetek első megjelenési helye, a Diakonia is értel-
miségi jellegű időszaki lapnak számított. Az Újszövetségen haladtam át, részben 
történeti sorrendben, részben a nagy alkotói körüli csoportosításban. Kiinduló 
pontja Jézus és az őskereszténység, azután Pál apostol gondolatrendszere követ-
kezik a saját leveleivel, majd az első három, un. szinoptikus, sok tekintetben rokon 
evangélium: Márk, Máté, Lukács evangéliuma. Lukács másik műve: az Apostolok 
cselekedetei. Pál mellett az újszövetségi kor másik kiemelkedő igehirdetője János 
evangélista. Először a János-evangélium, u tána a János-levelek jönnek. A sort a 
másodlagos páli levelekkel folytatom, majd az Újszövetség többi levele következik. 
Asorozatot a Jelenések könyve zárja. Afolyóiratban megjelent szövegeimet néhány 
ponton kiegészítettem. Az Újszövetség színgazdagságát feltáró fejezetek u tán az 
azokat befejező soraim olvashatók. A kötet élére került mintegy bevezetésként az 
Újszövetség keletkezéséről szóló tanulmányom, amely először szintén a Diakoniá-
ban jelent meg. 

Lábjegyzeteket ritkán alkalmazok. A vonatkozó teológiai irodalmat a kötet 
végén összefoglalóan hozom. Egyébként az elkerülhetetlen idegen szavak és szak-
kifejezések magyarázatát a szövegben igyekszem megadni. Ahol kutatók eredmé-
nyeire hivatkozom, ott nevüket zárójelben közlöm. Abból a célból teszem, hogy az 
olvasók előtt világos legyen megállapításaim összefüggése elmúló századunk jelen-
tős teológusainak a szemléletével. Az újszövetségi írásmagyarázatnak és teológiá-
nak a harmincas évekre kialakult, általam vallott irányzata történetkritikai alap-
vetéssel a hangsúlyt a bibliai iratok megállapítható mondanivalójára, üzenetére 
helyezi. Ezt teológiai exegézisnek, szövegértelmezésnek nevezzük. A történeti 
kritikára azért van szükség, mert Isten kinyilatkoztatása történeti eseménysoro-
zat. Az erről tanúskodó Biblia keletkezésénél és szövegénél, tar talmánál az igazság 
bibliai szavának (alétheia) egyik jelentésváltozata: a valódi tényállás, a valóságnak 
megfelelő (R. Bultmann). Ennek érvényesítése az Újszövetség magyarázatánál 
nélkülözhetetlen teológiai feladat. Ezt munkálja a történetkritikára való támasz-
kodás, de ez csak eszköz, és messze nem a cél. 

A Szentírásnak az irodalomtudománnyal összekapcsolt újabb, főként angol-
szász területen jelentkező értelmezése ezt követően nyújthat hasznos szemponto-
kat, amint magam is tapasztaltam. Am ennek az irányzatnak egyik kulcsfogalma: 
a képzelet, s ennek előtérbe helyezése kiszolgáltathatja a Biblia szövegét az 
önkényes magyarázatoknak. Erre az a kimondott tétel adhat szabadságot, hogy a 
Biblia igazi olvasatát a képzelet adja meg (N. Frye). 

Ettől a megjegyzésemtől függetlenül megtörténhet, hogy a Szentírás ku ta tása 
korfordulóhoz érkezik, amelynek vannak előjelei - néhol utal tam rájuk. Kibonta-
kozásuk a jövő homályába vész. Könyvemben az Újszövetség történetkritikai 
alapokon épülő, ám azt messze meghaladó teológiai magyarázatának élvonalbeli 
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eredményeit foglaltam össze. Leteszem tollamat abban a tudatban, hogy a teológia 
véget nem érő tudomány. 

Az Újszövetségi idézeteket az 1975. évi protestáns újfordítású Biblia 1990. évi 
javított kiadásából vettem, egyes helyeken sa já t fordításomat hozom. A Jelenések 
könyvét Karner Károly fordításában idézem. Megragadom az alkalmat, hogy 
hálával emlékezzem az Evangélikus Teológiai Akadémiára (Hittudományi Egye-
tem) a tiszteletbeli teológiai doktori cím adományozásáért, amely 1991. június 21-i 
időpontban egybeesett e mű folyamatban levó'munkálataival. Köszönetet mondok 
dr.h.c. Dóka Zoltánnak, aki sorozatom fejezeteit számonkénti megjelenésükkor 
baráti szívességből lektorálta. 

A címlapon Rembrandt metszete látható az emmausi tanítványokról. Jézus 
tágabb tanítványi köréből ketten mentek Jézus halálának harmadnapján Jeruzsá-
lemből a két és fél órányira fekvő faluba. Emmausban lehetett az otthonuk. 
Összetört reménységgel vánszorognak, még nem tudják, hogy a halott Jézus nem 
maradt a sírban. Estefelé érkeznek meg. Behívják az idegent. A vendég meglepő 
módon vendéglátó lesz: az asztalközépen foglal helyet. A próféták iratairól beszél, 
melyek a Messiás szenvedését, halálát és fel támadását jövendölték. Szavai meg-
remegtetik szívüket. A számukra idegennek tűnő Jézus alakjából a rajzon a 
titokzatos rembrandti fény sugárzik. Az ismeretlen hirtelen eltűnésekor felisme-
rik: Jézus él, ő volt az! A metszet azért kerül t e könyv élére, mert az Újszövetség 
középpontjában a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztus fénylik. 

Ha megírunk egy könyvet, önálló útra kel, és elválik tőlünk, többé már nem a 
mi birtokunk. Az olvasó mint társíró folytatja a gondolatok továbbfűzését. Ezen 
hátralevő olvasói műveletre és Mindnyájuk életére Isten áldását kérem. 

Budapest, 1996. február 27. 

Dr.h.c.Veöreös Imre 

A bibliatudomány feladata, hogy a nyelv- és tö r téne t tudomány segítségével megszólaltassa 
a bibliai szerzőket. A Szent í rás kutatóitól azt is vár juk , hogy legjobb képességük szer int 
megértessék velünk a szerzők szándékát . A bibliai iratok mondanivalóját fordítsák le, azaz 
vigyék át a szerzők korából és világából a miénkbe - , amint a révész egy szállí tmányt átvisz 
az egyik partról a másikra. N e m igaz, hogy a bibl ia tudomány csak továbbépíti a Biblia 
mauzóleumát. Előre soha nem lehet eldönteni, hogy a „fordítás", az „átvitel" mennyire 
sikerül. A Szent í rás szövegének tolmácsolói m i n d e n ü t t beleütköznek saját képességeik 
határába, de a Bibliának mint történeti dokumen tumnak a ha t á ra iba is. Illúzió lenne azt 
gondolni, hogy a Szentírás érvényes mindazzal együt t , ami a ké t fedele között olvasható. 
Az egykori t a n ú k és szerzők üzenetüke t mindig egy meghatározot t szituációban és nagyon 
különböző embereknek hirdet ték. Ezért nem lehe t és nem is kell tagadni az újszövetségi 
iratok különbségeit. 

Günther Bornkamm 
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Pál első levele Timóteushoz lTim 
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Pál levele Filemonhoz Filém 
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János harmadik levele 3Jn 
Júdás levele Júd 
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Jézus kereszthalála Kr.u. 30 
Pál megtérése kb. Kr.u. 32 
Thesszalonikaiakhoz írt első levél Kr.u. 50 
Galatákhoz írt levél Kr.u. 53-55 között 
Korinthusiakhoz írt első levél Kr.u. 55 
Korinthusiakhoz írt második levél Kr.u. 55-56 
Filippiekhez írt levél kb. Kr.u. 55 
Filemonhoz írt levél Kr.u. 55 körül 
Rómaiakhoz írt levél Kr.u. 56 
Márk evangéliuma röviddel Kr.u. 70 előtt 
Máté evangéliuma Kr.u. 90 körül 
Lukács evangéliuma Kr.u. 90 körül 
Apostolok cselekedetei Kr.u. 1. század végén 
Thesszalonikaiakhoz írt második levél Kr.u. 1. század végén 
Kolosséiakhoz írt levél kb. Kr.u. 80 
Efezusiakhoz írt levél Kr.u.l. század vége 
Timoteushoz írt két levél Kr.u. 1. század fordulóján 
Tituszhoz írt levél Kr.u. 1. század fordulóján 
János evangéliuma Kr.u. 1. század fordulóján 
János levelei Kr.u. 2. század kezdete 
Zsidókhoz írt levél Kr.u. 80-90 között 
Jakab levele Kr.u.80-90 között 
Péter első levele Kr.u. 1. század végén 
Júdás levele Kr.u. 2. század kezdetén 
Péter második levele Kr.u. 2. század közepén 





AZ ÚJSZÖVETSÉG KELETKEZÉSE 

Az Újszövetség ókori keresztény iratok gyűjteménye, melyek az első század máso-
dik felében és a második század elején keletkeztek (egyedül Péter második levele 
nyúlik mélyen bele a 2. századba). Az iratok valamennyien missziói célt szolgáltak 
- a misszió szó tág értelmében: a Jézus Krisztusban való hitet ébreszteni és 
megújítani, ennek a hitnek minden cselekvésbeli és közösségi következményével 
együtt. Nincs köztük egyetlen „semleges" irat sem. Ami az Újszövetségben foglal-
tatik - akár egy személy, akár közösségi hagyomány adja elénk -, mind egziszten-
ciálisan elkötelezett Jézus Krisztus mellett, azaz a földön élt názáreti Jézus 
mellett, aki a feltámadt, megdicsőült Krisztus. Az újszövetségi iratok sorait vala-
milyen módon átszövi ez a hit. Függetlenül attól, hogy a Jézus Krisztusban való 
hitet ma valaki minek és miként minősíti, az Újszövetség vizsgálata során ennek 
a hitnek az iratokat átfűtő szerepét - hogy úgy mondjam - tudományosan is meg 
lehet állapítani. Az Újszövetség megértésének az első feltétele, magának a 27 
iratból álló gyűjteménynek világos tanúsága, keletkezési indoka, hogy Krisztus-
hitre akar hívni, ebben a hitben megőrizni, ebből a hitből fakadó életmódban és 
reménységben megerősíteni. 

Az Újszövetség keletkezésének másik átfogó motívuma az, hogy minden könyve 
gyülekezeti használatra született. Még a legszemélyesebb irata is (Filém 2.). A 
levelek a gyülekezetek istentiszteleti összejövetelén való felolvasásra voltak szán-
va, s az evangéliumoknak már a régebbi, alakuló hagyományanyaga is gyülekezeti 
együttléteken töltött be áhítatos, vagy a hit ismeretére oktató szerepet. Az iratok 
újszövetségi gyűjteményében előttünk áll az első kereszténység egyházalapító 
tanúságtétele és lüktető, problémáktól sem mentes egyházi élete. A szoros gyüle-
kezeti, egyházi vonatkozás nélkül érthetetlen lenne az Újszövetség létrejötte. 
Joggal nevezik az egyház könyvének. 

A Jézus Krisztusban való hitnek a vezérlő szerepe az Újszövetség keletkezésében 
távolról sem jelenti azt, hogy visszatarthatna az iratok kritikai, mégpedig történeti 
kritikai vizsgálatától. Aligha van a világnak még egy ókori könyve, amelyet 
évszázadok óta, egyre fokozódó mértékben, új meg új tudományos módszerekkel a 
legapróbb részletekig úgy átvilágítottak volna, mint az Újszövetséget. Közben a 
legellentétesebb tudományos feltevések csatáztak egymással. A kritikai vizsgáló-
dás nem volt hithez kötve, csak tudományos becsületességhez, az igazság felderí-
tésének szenvedélyéhez, hiszen az Újszövetség történeti úton keletkezett szö-
veggyűjtemény, melyet a filológiának és a történettudománynak az antik korba 
nyúló eszközeivel lehet és kell vizsgálni. Természetesen, ha ezt a munkát hívő tudós 
végzi, a hitből fakadó szöveg értelme egzisztenciálisan belülről érinti, de hite nem 
befolyásolhatja kritikai vizsgálódását. Aminthogy nem hívő tudósok rengeteg 
kutatási eredménnyel járultak hozzá az újszövetségi iratok keletkezésének és 
értelmezésének felderítéséhez. (A „hívő" és „nem hívő" megjelöléseket termé-
szetesen nagyon óvatosan, fenntartással szabad használnunk, mert a lelkünkben 
élő hitet egyedül Isten ismeri.) 
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Vannak a lelkészek és a nem teológiai végzettségű egyháztagok között, akik 
féltik a Biblia isteni tekintélyét a történeti kritikai kutatástól. Személyes tapasz-
talatom szerint, mely másodéves teológiai hallgató koromra nyúlik vissza, valóban 
hitbeli küzdelmet jelenthet az a fordulat, amikor az addig személyes áhitatul 
forgatott Biblia tudományos boncasztalra is kerül. De minél jobban tárul fel 
eló'ttünk a Szentírás történeti hát tere és tudományos magyarázata, egyre alázato-
sabb hittel vesszük kézbe, és Isten beléje rejtett mondanivalójának egyre mélyebb 
t i tkai jönnek napvilágra. 

Megfigyelhető'különben, hogy az Újszövetséget kutató teológusoknak egy része 
- erósen kisebbségben vannak ugyan, de nem ez számít a következő' véleményfor-
málásunkban - hajlik arra, hogy lehetőleg minél többet „megmentsen" az Újszö-
vetséggel kapcsolatos hagyományos egyházias felfogásból. Eredményeiken érződik 
ez a jószándékú és nyilván meggyőződésükből, lelki alkatukból folyó tendencia. 
Nyomukba lépnek hasonló konzervatív gondolkodású lelkészek, egyes bibliaolvasó 
hívők. Ez az alapjában véve nemes szándék azonban olyan előfeltételt vihet bele 
öntudatlanul teológiai szemléletükbe, mely eleve visszatart merészebb, de igazabb 
eredmények felhasználásától. Szeretném óvni az elfogulatlan olvasót attól, hogy 
„hitetlennek" minősítsen egyes újszövetségi kutatás i eredményeket vagy feltevé-
seket azért, mert azok a vizsgálódást egyedül a történeti igazság mértéke alá 
helyezik. Egyébként ismételten megfigyeltem, hogy sokszor éppen a legmerészebb 
tudományos álláspontot képviselő tudósokból ütközik ki a mély személyes hit. Az 
Újszövetség kritikai szemlélete hitünket tisztábbá teszi és erősíti. 

Az Újszövetséget fátyol borítja. A leplet pusztán külsőleg jelzi, hogy a rendkívül 
széles és mélyreható kutatások kétségtelen eredményei ellenére fennállnak eltérő 
vagy egymással ellenkező tudományos feltételezések, kideríthetetlen adatok, meg-
fejthetetlen problémák. Ezek közül a soha le nem zárulható vizsgálódás sokat 
tisztáz majd. A fátyol azonban nem csupán történeti jellegű, sokkal inkább az 
Újszövetségből magából adódik. Amint látni fogjuk, az egyes iratoknál másképpen 
és másképpen jelentkezik. Mielőtt az Újszövetség iratainak keletkezését közelebb-
ről szemügyre vennénk, gondolkozzunk el a belülről szövődött fátyol tényén és 
értelmén: Isten nem engedi, hogy a szent iratokkal mintegy kezünkbe vegyük őt, 
s szavát egy könyvbe fektetve birtokoljuk. Isten nem adja ki ezt a könyvet kezéből. 
A fátyol* a hit alázatára, nyitottságára, Istennek való bizodalmas kiszolgáltatott-
ságunkra figyelmeztet. Térdre kényszerít. Amint az ószövetségi történetben olvas-
suk, amikor Mózes az égő csipkebokorból hallotta az Úr hangját: „Oldd le sarudat 
a lábadról, mert szent az a hely, ahol állasz" (2Móz 3,5). Erre a rejtélyekkel teli 
szent földre indulunk. 
Amikor kinyitjuk az Újszövetséget, elején az evangéliumokat találjuk. Nem ezek 
az Újszövetség legrégibb iratai, de Jézus földi életéről szólnak, s ezért méltán 
helyezte őket a szent iratok élére az egyház a 2. században. A négy evangélium 

* Félreértések elkerülése végett hangsúlyozom, hogy a „fátyol", „lepel" ebben az írásomban saját 
illusztráló képem, és nem azonos a 2Kor 3,12-18-ban szereplő bibliai szóval. Ott Pál apostol arról szól, 
hogy az Ószövetség népe nem veszi észre a törvény múlandó szerepét, míg Krisztust el nem fogadja. 
Az Újszövetségre is érvényes - erről e fejezet végén szólok hogy a Krisztus-hitben tárul fel igazi 
értelme. A továbbiakban a fejezet jegyzetszámai a szakkifejezések magyarázatára utalnak a 18. 
oldalon. 



Az Újszövetség keletkezése 11 

kutatása vezet bennünket legmélyebbre a titkok földjén. Evangéliumoknak a 
második század során kezdték nevezni őket. Mindegyik névtelenül íródott. Az 
újszövetségi iratok gyűjteményében, a kánonban, feliratuk már így szólt: evangé-
lium Máté szerint, Márk szerint, Lukács szerint, János szerint. Kifejezésre ju t 
ebben, hogy egyetlen evangélium van, a Jézus Krisztusról szóló örömhír, s ennek 
változatai az egyes evangéliumok. 

Az evangéliumok egyedülálló irodalmi műfaját Márk evangéliumának írója 
teremtette meg. Az evangéliumok közös jellegzetességeit a következőképpen lehet-
ne egyetlen mondatba tömöríteni: Jézus életéből vett események és tanítások 
gyűjteménye, mely Jézus keresztjében éri el a csúcspontját - a könyv írója sajátos 
szerkesztői szempontjának fonalára fűzve és húsvét felől visszatekintve. Az evan-
géliumokban közölt történetek és tanítások Jézus egykori földi út jára akarnak 
fényt vetni, de nem pusztán emlékezéssel, hanem a szerző jelene felé fordítva saját 
kora kereszténységéhez szóló bizonyságtételül. Mindegyik részletet áthatja, sok-
szor formálja, teremti az a bizonyosság, hogy ez a Jézus, akiről földi élete keretében 
szól, feltámadott és él, jelen van mint megdicsőült Krisztus. Mindez talán érthetővé 
teszi azt a ma már általánosan elfogadott teológiai megállapítást, hogy az evangé-
liumok nem életrajzok. 

Az evangéliumok anyaga jelentős részükben visszanyúlik a palesztinai őske-
reszténység idejébe. Jézus feltámadása után szóbeli hagyományként adták tovább 
a róla szóló történeteket és egykori szavait. Az évtizedeken át történő továbbadás-
ban a földön jár t Jézus szavai, főként pedig a róla szóló történetek változásokon 
menten át. A hagyományképződés hosszú folyamatában új elbeszélések is alakul-
tak. Az így összegyűlő hagyományt egyes részleteiben írásban rögzítették, hiszen 
múlik az idő és új nemzedékek jönnek. Egyes összefüggő részek a gyűjtés során 
már korán egybeállhattak (pl. a Mk 4-ben található öt példázat). Aztán keletkeztek 
írásbeli gyűjtemények Jézus szavaiból, tanításaiból. Tetteiről is lehettek gyűjtemé-
nyek, az egyiket meg is tudjuk állapítani: Jézus csodáinak elbeszélései. 

Az ismeretlen „Márk", a második keresztény nemzedék tagja, gyűjtötte össze 
elsőnek a tudomására jutott szóbeli és írásbeli hagyományt azzal a céllal, hogy 
evangéliumot írjon a fentebb körvonalazott értelemben. Irata 70 körül keletkezett, 
valahol a hellenisztikus3 kereszténység területén. (A 16,9-20 későbbi befejezés.) 
Anyagát úgy rendezte és írta meg, hogy szerkesztői szempontja érvényesüljön: 
Jézus személyének végső, isteni t i tka - őlsten Fia - rejtve marad a keresztig (15,39). 
A megfeszített és feltámadt Krisztus Isten evangéliuma, örömhíre. 

Márk evangéliumát tar t ják kezükben a mintegy húsz évvel később, 90 körül 
keletkezett Máté- és Lukács-evangélium írói. Márkon kívül ők felhasználják Jézus 
mondásainak egy írásbeli gyűjteményét is. Ε két forráson kívül mindegyik hozzájut 
más és más hagyományhoz is, ezek alkotják e két evangélium különálló darabjait 
(pl. a tékozló fiú története Lukácsnál). Máté evangéliumának névtelen szerzője a 
zsidókból lett keresztények közé tartozik, és reájuk tekintettel szerkeszti, írja 
evangéliumát. Orzi benne a kereszténység számára az ószövetségi örökséget, és 
ezzel együtt szélesre tárja az egyház kapuját a pogányok előtt: az evangélium az 
egész világé. Szíriában írhatta könyvét. 

Lukács evangéliumának hasonlóképpen névtelen írója a hellenisztikus keresz-
ténység területén él, pogányból lett keresztény. Az ő világának akarja hirdetni 
Jézus történetét, mint az idő folyásának középpontját, amely felé Isten ószövetségi 
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ígéretei futottak és amely u tán az egyház korszaka kezdődött (ő írta az Apostolok 
cselekedeteiről szóló könyvet is). Bevezetésében elmondja, hogy gondosan utána-
jár t az eseményeknek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy történetíró akart lenni, 
vagy életrajzi művet alkotott volna. Az ő evangéliuma is a hagyományanyag 
felhasználásával készült szerkesztői célja jegyében, a megdicsőült Jézus Krisztus-
ról való bizonyságtételre (24,50-53). Az első három evangéliumot szinoptikus 
evangéliumnak hívják.6 

János evangéliuma sajátosságaival eltér az első három evangéliumtól. Jézus 
beszédei egészen más jellegűek: hosszú elmélkedések, melyeket egyik írásbeli 
forrása alapján formál az evangélista. Tettei isteni dicsőségének megnyilvánulásai 
az evangélista másik írásbeli forrása nyomán. A szerző ezenkívül önállóan merít a 
Jézus életére vonatkozó Márk előtti őskeresztény hagyományanyagból. Nem tá-
maszkodik az első három evangéliumra, noha ismeri tar talmukat , és van velük 
érintkezése az anyagában. Mindezt szerkesztői céljának szolgálatába állítja: Jézus 
Krisztusban Isten kinyilatkoztatását mutat ja fel sajátos szókinccsel. Gnosztikus2 

környezetének vallási fogalmait, képzeletvilágát veszi eszközül, hogy az azokat 
ismerő embereknek, de éppen a gnosztikus tanokkal vitatkozva, hirdesse Krisz-
tust. Ennek az evangéliumnak minden apró részletén különösen is erős fénnyel 
ragyog Krisztus feltámadásának, megdicsőülésének sugárzása. Ez az az evangéli-
um, mely legvilágosabban állítja bele Jézus földi alakját, történetét az író saját 
jelen körülményei közé, és tükrözi földi életén keresztül is isteni voltát. A benne 
szereplő „szeretett tanítvány" nem azonosítható Jézus egyik tanítványával sem. 
Inkább az evangélium szerzője rajzolja meg benne - és szövi Jézus történetébe - az 
ideális tanítvány képét. Az evangéliumot névtelen szerzője 90 után, legkésőbb a 
századfordulón írhatta. Pogány származású keresztény, Szíriában élhetett, olyan 
helyen, ahol a keresztények zsidó és szinkretista5 környezettel érintkeztek. Az 
evangéliumot írója halála u tán még átdolgozták, és ekkor csatolták hozzá a 21. 
fejezetet. 

Az evangéliumokra boruló lepel főként két szálból szövődik. 1. Mivel nem 
életrajzot akarnak adni s hiányoztak is ehhez a szükséges pontos források, végleges 
biztonsággal nem tudjuk eldönteni, mi az, ami bennük egykorú emlékezésnek 
számít, s mi az, amit a hagyományképződés és az evangélista szerkesztő munkája 
alakított, hozzátett, változtatott. Jézus mondásait végtelen tiszteletben tartotta és 
hűséggel örökítette tovább az első kereszténység, de a sa já t új helyzetében figyelt 
rájuk. Mindamellett többen fáradoztak a 20. században a kutatók között Jézusnak 
az evangéliumokban található legsajátabb szavainak megállapításáért. Hasonló 
munka folyt az evangéliumi elbeszélések eredeti formájára nézve. 

2. Az első kereszténység az élő Krisztus szavát hallotta ki az igehirdetésből, 
annak bármilyen szóbeli vagy írásbeli formájából is. Ez nem volt kritikátlan átvétel 
( ÍJn 4,1-3). Nem is mosódott el a különbség Jézus egykori szava és az Úrnak a 
húsvét utáni bizonyságtevésben megszólaló szava között (erre látunk majd példá-
kat). De a megdicsőült, élő Krisztus szavának mint a jelenben hitre hívó és 
útmutató igének a valósága nyilvánvalóan hatott a hagyomány formálódásában és 
az evangéliumok írásában. Az evangéliumok szerkesztői, írói a földein jár t Jézus és 
a feltámadt, a jelenben élő Krisztus azonosságának tudatában végezték munkáju-
kat, megadva létjogát - ma így mondanánk - az emlékezésnek és az aktualizálás-
nak, a földi Jézusról való tudósításnak és a megdicsőült Krisztusra való figyelés-
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nek. Szemléletesen muta t ja még a század végi kereszténységnek is ezt a felfogását 
az élő Krisztus szaváról a hét kisázsiai gyülekezethez intézett üzenet (Jel 2-3). 

Az evangéliumokra boruló lepel azt jelenti, hogy Jézus földi alakját, tetteit, 
szavait hol sűrűbb, hol ritkább történeti fátyol mögött látjuk, halljuk, s alázatos 
hittel el kell fogadnunk, hogy a földön járt Jézus így, sejtelmesen, rejtetten lép 
elénk. De az a nagyszerű, hogy mégis egyértelműen jelenik meg eló'ttünk az 
evangéliumokból az ő élete és tanítása, átfogóan mindezek fölé növó' keresztje és 
feltámadása. Anégy evangélium hangja, a sajátos negyediké is, egyetlen összhang-
ba olvad. Az evangéliumok különbözőségein és történeti fátylán át az Úr tekint 
reánk a Galileai tó mellől s megdicsőülése u tán láthatatlanul az egész fiatal 
kereszténység életéből. Hogy ezt az arcot e fátyolon át helyesen láthassuk a „tükör 
által homályosan" való látás értelmében itt a földön (lKor 13,12) - s hangját 
nekünk szólóan tisztán hallgassuk -, ebben segít az evangéliumok történeti kritikai 
kutatása, az a tengernyi fáradozás, amelyből egy csöppet az előző sorok érzékeltet-
hettek. 

Lukács evangéliumának folytatása az Apostolok cselekedetei. (A cím csak később 
került az irat fölé.) Ugyanaz a névtelen, művelt szerző írta. Az általa hozzáférhető 
elég kevés hagyományanyagot használja fel, hogy Jézus feltámadásától kezdve 
megrajzolja az evangélium útját pünkösdön, az első gyülekezetek megalakulásán 
és a felvetődő gyülekezeti problémákon át Pál apostol missziói útjáig - azzal a 
nyitott befejezéssel, hogy Pál fogolyként, de akadálymentesen hirdetheti Krisztust 
a korabeli világ középpontjában, Rómában. A mű az első század végén keletkezett. 
Nem történeti tudósítás. írója nem ismeri Pál leveleit, sem közelebbről Pál teoló-
giáját. Több ponton eltér a Pál leveleiben közölt adatoktól, amelyek történetileg 
hitelesek. Az író nagyszabású kompozíciója arról való bizonyságtétel, hogy az 
evangélium szenvedések vállalásával, de eljut az egész világra. Akonkrét részletek 
megfelelnek a mű írása idején alkotott képnek, amely a hellenisztikus, pogányok-
ból lett kereszténységben élt a szerző környezetében az egyház első időszakáról. 
Ez a kép az a fátyol a könyvön, amely mögött lüktet a részleteiben nem ismert, 
emberileg nehezen megfejthető rejtély: a Krisztus-hit hallatlanul gyors terjedése 
a római birodalomban. A hívő szem rácsodálkozhat Isten evangéliumának mérhe-
tetlen erejére. 

Pál apostol levelei kevesebb történeti talányt adnak, de éppen eleget ahhoz, hogy 
kutatásuk messze lezáratlan legyen. A kétségtelenül tőle származó levelek az 
Újszövetség legrégibb iratai: az első század közepéről valók. Keletkezésüket 
missziói munkája hozta magával. Az általa alapított thesszalonikai gyülekezetből 
távollétében kérdéseket intéztek hozzá. Ezekre válaszol a thesszalonikaiakhoz írt 
első levelében. A levelet Korinthusból 50-ben írja, a kis-ázsiai Galácia római 
tartomány északi területén. Pál apostol által megtérített keresztények között 
távozása után tévtanítók léptek fel. Pál a galatákhoz írt levelében megvédi a 
Krisztusról szóló evangélium tisztaságát a törvényeskedéssel szemben: a hit sza-
baddá tesz a törvénytől, szabaddá a szeretetre. így attól mentette meg az ottani 
kereszténységet, hogy egy zsidó szektává váljanak (lKor 16,1). Alevelet Efezusból 
írta 53-55 között. A korinthusi gyülekezetet ugyancsak ő alapította. Távozásával 
karizmatikus mozgalom okozott problémákat, majd más bajok támadtak, apostol-
ságát is kétségbe vonják. Ezekre reagál a hozzájuk írt leveleiben az apostol. Az első 
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levelet 55 tavaszán Efezusból írja. A második levél valószínűleg több oda írott 
leveléből szerkesztődött eggyé a második század elején. Ezek a levelek gyors 
egymásutánban 55-56-ban íródhattak. A római gyülekezetet névtelen keresztények 
alapították. Pál akkor veszi fel a kapcsolatot a gyülekezettel a hozzájuk írt 
levelével, amikor Nyugatra készül vinni az evangéliumot, Hispániába, s a római 
gyülekezetet szeretné ehhez támaszpontul venni (15,22-25). A levél az Isten igaz-
ságáról szóló evangéliumot fejti ki, a belőle eredő erkölcsi következményekkel, így 
mintegy bemutatván szerzőjét a gyülekezetnek. Korinthusból írja 56-ben. A filippi 
gyülekezetet Pál alapította; különösen meleg volt a hozzá való viszonya. Levelének 
fó'témája az öröm. A3, fejezet másik, valamivel későbbi leveléből való részlet, mely 
a tévtanítókkal küzd, ezt későbbi időben csatolhatták a fő levélhez. A levelet 
fogságból írja, valószínűleg Efezusból, 55-ben. Hasonló időben, feltehetó'en szintén 
Efezusból írja levelét Filemonhoz egy szökött keresztény rabszolga érdekében, 
hogy testvéreként fogadja vissza. 

Pál apostol levelei Jézus földi életével nem foglalkoznak. Úgy látszik, nem 
találkozott a szóbeli Jézus-hagyomány szélesebb folyamával, amelyből később az 
evangéliumok keletkeztek. Tbbb részlet mégis elérkezett hozzá. Jézus szavaiból 
hármat említ (IThessz 4,15-18; lKor 7,10; 9,14). Közli a feltámadt Jézus megjele-
néseiről szóló gyülekezeti hagyományt - ismét más változatban, mint az evangéli-
umok nyújtják, ami nem meglepő, miután megismertük a szóbeli hagyomány 
formálódását (lKor 15,3-7) - , és az úrvacsora szereztetését (lKor 11,23-26). 
Levelei azonban, amelyek nagy területet átfogó missziói igehirdetésének is hű 
tükrei, nem a földön jár t Jézus alakjára támaszkodnak, hanem a Jézus Krisztusról 
szóló örömhír mondanivalóját veszik alapul: Jézus Krisztus halálának és feltáma-
dásának üdvszerző jelentőségét hirdetik, fonják tovább. Ez volt az az igehirdetés, 
mely a fiatal kereszténységet életre hívta és éltette. (Nem véletlen, hogy a refor-
máció, az egyház megújulása is ebből született.) Ha most összevetjük ezt a Pálnál 
megfigyelt jelenséget azzal, hogy a négy evangéliumot is, különösen a negyediket, 
visszafelé hatóan átszövi, formálja ugyanez a mondanivaló (századunk teológiai 
nyelvén: a kérügma), s Jézus földi élete is a megdicsőült, élő'Krisztus felől nyeri el 
igazi értelmét, jelentőségét - , összekapcsolódnak Pál levelei az evangéliumokkal, 
és egyértelműen mutat ják a keresztény egyházat teremtő híradás központi tartal-
mát. Egy nyitott kérdés, ha úgy tetszik: „fátyol", mégis marad előttünk Pál saját 
leveleit olvasván: Jézus földi életének történeti közelségében az ő emberi szemé-
lyéből semmi nem tűnik elénk. 

A Pál nevét viselő többi levél a legtöbb mai kutató szerint nem az apostoltól való. 
Az ő nyomában lépő más szerzők írták őket, akik a páli tanítást ápolták a későbbi 
években. Újkori nézőpontból megütközhetnénk rajta, de az ókorban egészen más 
szemmel nézték ezt a gyakran előforduló eljárást. A későbben élt szerző saját kora 
helyzetéhez alkalmazta az apostol szellemi örökségét, s ennek nyomatékául írta 
levelét a már halott Pál nevében. Miért fontos az illető irat Pál utáni eredetét 
hangsúlyoznunk, kérdezhetné valaki. Azért, meg így válik érthetővé a másodlagos 
páli leveleknek az eredeti páli levelektől merőben eltérő stílusa, gondolatvilága és 
a szövegben tükröződő már későbbi szituáció, mindezzel együtt a levél mondani-
valója. Ezeknek a leveleknek a megértése szempontjából, tehát a hit étdekében is 
felesleges, só't káros lenne a másodlagosságukat megállapító történeti kutatás ellen 
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tiltakozni. Pál neve ezeken a leveleken az a fátyol, amelyen keresztül az időben 
előrehaladó egyház szólaltatta meg Isten mindig új és friss igéjét, s őrizte változott 
helyzetben, változó módon a nagy apostol tanítását. 

A thesszalonikaiakhoz írt második levél kapcsolódik Pál eredeti első thesszalo-
nikai leveléhez. Mintegy magyarázza azt. De az első század végén íródván szüksé-
gesnek tar t ja hangsúlyozni, hogy a Krisztus visszajövetelét megelőző eseményekre 
még nem került sor (2,1-10). írója olyan keresztény körhöz tartozhatott, amelyben 
Pál régi leveleit tanulmányozták és magyarázták. A kolosséiakhoz írt levél tovább-
szövi Pál teológiáját, s a kis-ázsiai gyülekezetekben fellépett, kozmológiai irányú 
tévtanítókkal szemben Krisztusnak az egész mindenség feletti uralmát hirdeti. 80 
körül keletkezhetett Efezusban, ahol különösképpen ápolták a páli örökséget. Az 
efezusiakhoz írt levél valószínűleg körlevél volt a kis-ázsiai gyülekezetekhez (Az 
„Efezusban" megjelölés 1,l-ben a legrégebbi kéziratokból hiányzik). Felhasználja 
a kolosséiakhoz írt levelet, és tovább formálja a páli taní tást az első század végének 
megfelelő helyzetben. Hatalmas témája az egyház. A Timotheushoz írt két levél, a 
Tituszhoz írt levél a gyülekezeti lelkipásztori szolgálathoz adott ú tmutatás t . Az 
ismeretlen szerző, aki a páli teológiát alkalmazza az első század fordulójának 
egyházi helyzetében, az apostol taní tását őrző körhöz tartozhatott, ta lán Efezus-
ban. A gyönyörű, személyes természetű és az apostol lelkületét híven tükröző 
részletekkel megerősíteni kívánja a levél apostoli súlyát (pl. lTim 1,12-17; 2Tim 
4,6-8). A másodlagos páli levelekben a Pál apostol által hirdetett evangéliumnak 
az utódok között élő öröksége elevenedik meg - ez önmagában is megrendítővé teszi 
olvasásukat, s rajtuk át az élő Krisztus szól a századvég gyülekezeteihez és 
hozzánk. János levelei János evangéliumának a közelségéről tanúskodnak. Ajánosi 
igehirdetés folytatódik bennük, különösen az első levélben, részben változva. Az író 
az evangélium szerzőjének tanítványi köréből kerülhetett ki. Az evangélista teoló-
giáját önállóan, néhol sápadtabban, formálja, de kétségtelenül annak örökségét 
képviseli. Közben felér az Újszövetség csúcsára: „Az Isten szeretet" (4,16). Ez az 
első levél gyülekezeti körlevél. A második és harmadik levél írója ugyanabból a 
jánosi körből való, mint az első levél szerzője, egyházi vezető (a „presbiter" szónak 
korabeli jelentése merőben más, mint ma), aki mindkét levelét gyülekezetnek írja. 
A János-levelek a második század elején íródhattak. 

Ajánosi gondolkozás más oldalról közelíti meg a Jézus Krisztusról szóló öröm-
hírt, mint az Újszövetség többi irata, akár Pál. Az örök élet jelenvalóságára, 
éspedig a szeretetben való jelenlétére teszi a hangsúlyt, mely szeretet Istenből árad 
Jézus Krisztuson át. A mi korunkhoz különösen is közelállónak érzem a jánosi 
üzenetet. Luther legkedvesebb evangéliuma a Jánosé volt, noha ő maga a páli 
tanításon nőtt reformátorrá. 

János első levelének bevezető verseivel az író apostoli tekintélyt ad mondani-
valójának, mintha Jézus életének szemtanúja lett volna. A másodlagos páli leve-
leknél már láttuk, hogy az ilyen eljárás teljesen beleillett a korabeli gondolkozásba, 
s nem szabad modern kritériummal elbírálni. Az apostoli lepel mögött a levélnek 
korához szóló keresztény üzenete dobog, messze távol az apostolok idejétől, áthatva 
az élő Krisztus jelenlétének bizonyosságától. 

Az Újszövetség többi levelével folytatjuk a sort. A zsidókhoz írt levél szerzője itáliai 
(13,24) pogányokból lett keresztényekhez szól, akiket elnyomás közepette a hitben 
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való megmaradásra buzdít. 80-90 között keletkezhetett. A levél feliratát később 
azért adta az egyház, mert a szerző' mondanivalójához segítségül veszi az Ószövet-
séget. Jakab levele az egész kereszténységhez szóló irat kíván lenni (1,1). Az 
ismeretlen szerző gyülekezeti tanító tisztséget visel (3,1). Az Úr testvérének, 
Jakabnak a tekintélyével ruházza fel főként etikai tar talmú i ra tá t az első század 
végén. Péter első levelének címzettjei pogányokból lett keresztények Pál apostol 
régi kis-ázsiai missziói területén. A pogány lakosság részéről őket érő szenvedések 
között, az első század végén, vigasztalja, erősíti olvasóit a levél ismeretlen írója 
Rómából. Péter apostol nevével ad súlyt szavának, de Pál apostol teológiai öröksé-
gét képviseli. Ezt Szilvánusz személyének bevonásával is jelzi (5,12), aki Pál 
munkatársa volt (IThessz 1,1; 2Kor 1,19). Akülönösnek tetszhető kombináció mély 
értelmű; képviseli az első század végének egyházi felfogását, mely szerint Péter és 
Pál apostol azonos értelemben tanították az egy evangéliumot az egész világon. 
Júdás levelének ismeretlen írója Jakab testvérére, Júdásra hivatkozva óvja a 
Krisztusban hívőket, a 2. század elején, a gyülekezetbe befurakodott tévtanítók 
félrevezető tanításától. Ennek a levélnek nyomán keletkezett Péter második levele, 
amely felhasználja Júdás levelét a hamis tanítás ellen, de főként Krisztus második 
jövetelének késése foglalkoztatja. írója - aki nem azonos Péter első levelének 
szerzőjével, közel fél évszázad választja el őket - Péter apostol tekintélyével 
ruházza fel iratát mondanivalójának apostoli súlya érdekében. Ez az Újszövetség 
legkésőbbi könyve, a 2. század közepén keletkezhetett. 

Ha visszatekintünk a legutóbb tárgyalt levelekre, legtöbbre közülük egyházi 
tekintélynek fiktív, állítólagos szerzőként való megjelölése jellemző. Péter apostol, 
Jakab és Júdás, az Úr testvéreinek neve a mi számunkra az a lepel, amely mögött 
ezeknek az iratoknak az érvényes keresztény üzenete rejtőzik. Isten igéjét a 
keresztény egyház és hívő szemében nem a szerzők személye garantálja, hanem az 
iratokban foglalt tanúságtétel Jézus Krisztusról, amint erre még visszatérünk. 

A Jelenések könyve keresztény apokaliptikus1 irat. Szerzője egy János nevű 
ismeretlen keresztény próféta, aki nagy tekintélynek örvendett a kis-ázsiai gyüle-
kezetekben (nem azonos János evangéliumának és leveleinek íróival, s nem állítja 
könyvében, hogy Jézus tanítványa lett volna). Az első század utolsó évtizedében, 
Patmosz szigetére száműzve írja könyvét a Domitianus császár üldöztetésétől 
szenvedő kis-ázsiai gyülekezeteknek a keresztény reménység erősítéséül. Krisz-
tus-központú mondanivalójához főként a zsidó apokaliptikus hagyományból hasz-
nál fel képanyagot. A keresztények vértanúságig menő megpróbált helyzetében a 
Krisztus megjelenéséhez kapcsolódó mennyei világ beköszöntésére irányítja a 
figyelmet. A végső történések részeként tekinti sa já t kora eseményeit. Nem szűnik 
meg a földön élő keresztények Isten- és Krisztus- dicsőítését bekapcsolni az 
előrement hívők, a célhoz ért egyház magasztaló énekébe. A rejtélyesnek látszó i rat 
nem a távoli jövőnek íródott Krisztus visszajövetele időpontjának kiszámítására. 
Ajelennek szólt a közeli vég bizonyosságával (22,20). Az apokaliptikus anyagból és 
a kilencvenes évek véres üldöztetéséből, meg a menny korhoz kötött elképzeléséből 
szövődött a Jelenések könyvén az a lepel, amelyen át ρ mindenkori egyháznak meg 
kell találnia benne a végső örök jövő - időhöz ηβιλ kötött, téren és időn túli -
transzcendens7 reménységét. 
Hogyan lett ezekből az iratokból az Újszövetség gyűjteménye? Ez a hosszú folyamat 
is lenyűgöző látvány. Az apostoli leveleket a gyülekezetek istentiszteleti összejőve-
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telén felolvasták, más gyülekezeteknek továbbadták (Kol 4,16), lemásolták, belő-
lük gyűjtemények keletkeztek. Az evangéliumok is hamarosan terjedtek, majd az 
evangéliumok és a levelek egymás mellé kerültek. 200 körül már kialakult az 
újszövetségi kánon, az érvényes szent iratok jegyzéke. Néhány könyvnek a kánon-
ba való felvétele még kérdéses volt (Nyugaton a Zsidókhoz írt levél, Keleten a 
Jelenések könyve, valamint Jakab, Péter második, János második és harmadik, 
Júdás levele), míg a vita a 4. században a javukra eldólt. 

A szent iratoknak a kánonba való felvétele nem volt magától értetődő. Az 
újszövetségi iratokkal hozzávetőleg azonos időszakban keletkeztek az „apostoli 
atyák" iratai, mégsem kerültek bele a kánonba. Az Újszövetségbe bekerült iratok-
nál a korabeli egyház az apostoltól vagy apostoli tanítványtól való származást 
tekintette első kritériumnak. Itt derült ki, hogy az egyes pszeudonim (álnéven írt), 
nekünk sokat jelentő újszövetségi iratoknak a kánonba való bekerülését a második 
századi kereszténység eme történeti tévedésének köszönhetjük. Isten útjai titok-
zatosak! Nyomban hozzá kell tennünk, hogy azokban az időkben több más i ra t is 
viselte apostol nevét, és mégsem kerültek az Újszövetség szent iratai közé. Ugyanis 
a gyülekezetek, az egyház a tar talmukat vizsgálván megállapította, hogy nem 
igazán képviselik az evangéliumot. „Némely eltér benne a Megváltónk igazi taní-
tásától" - írta például az antiókhiai püspök 200 körül a Péter evangéliuma néven 
futó iratról, mely 150 körül keletkezett Szíriában. 

A szerzőség kérdésében a reformáció mondta ki az egyháztörténeti jelentőségű 
szót. Luther Márton felismerése volt, hogy nem a szerzőjüktől függ, mely könyvet 
tekintjük szent iratnak. Egyedül a Krisztusra vonatkozásuk alapján értékelte az 
Újszövetség könyveit („was Christum treibt"). Hitelvileg mindmáig nyitott az 
Újszövetség határa: a megfeszített és feltámadott, élő Jézus Krisztusról szóló 
örömhír a mértéke mindegyik iratának és részleteiknek. Napvilágra is kerülhet 
még olyan irat a korai keresztény időkből, amely belekívánkoznék az Újszövetség 
könyveinek sorába. A Holt-tenger mellett egy barlangban 1947 tavaszán felfede-
zett ún. qmrani lelet4 bizonyítja, milyen meglepetéseket tartogathat a föld mélye. 
Az egyik legjelentősebb bibliai kéziratot pedig csak 126 éve talál ták meg a Sinai-
kolostorban. 

Az Újszövetség áttekintése során felfedezhetjük, hogy mennyire ökumenikus 
gyűjteményt tar that kezében minden idők kereszténysége. Az Újszövetség - mai 
szóval - meglepően pluralista, többféle teológiát képvisel. Az első három evangéli-
um, a páli levelek, a jánosi iratok keresztény gondolatvilága merőben más. Foly-
tathatnánk a sort, mely a szent iratok tartalmi és formai változatosságáról tanús-
kodik. Ezt a különbséget a szerzők is érzik, ha ismerik a másféle újszövetségi 
iratokat. Jakab óv a páli tanítás, a hit által való megigazulás félreértésétől (2,14). 
Péter második levelének írója Pál leveleit nehezeknek találja (3,15-16). Anagymér-
vű változatosság abból ered, hogy más-más történeti helyzetben, különböző kör-
nyezetben, sajátos gondolati irányokból közelítik meg Jézus Krisztust. De a sokféle 
teológia, mely az Újszövetség irataiból kiviláglik, egyetlen központ körül rendező-
dik: ez pedig a Jézus Krisztus által megismerhető kegyelmes Isten! Ezzel megkap-
juk az egész Szentírás magyarázó elvét is, amint arra Luther mutatott rá első ízben. 

Az Újszövetség keletkezését a történeti kritikai kutatás megállapította. A 
nyitott kérdések pedig további vizsgálódásra várnak. Mindezek ismeretében a 
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hitnek ott ju t páratlan szerepe, hogy ebben a keletkezési folyamatban az emberi, 
történeti tényezők mögött, immár a ku ta tás eszközeivel megállapíthatatlanul, 
Isten Szentleikének rejtett, csodálatos munká já t veszi észre. És ott jut szerepe a 
hitnek, hogy ebből az ókori iratgyűjteményből kihallja Isten mai szavát a Jézus 
Krisztusban megjelent szeretetéről és a szeretetével készített örök jövendőről. Ez 
a könyvem azért íródott, hogy jobban ér tsük az Újszövetséget, és így igazabban, 
helyesebben fogjuk fel belőle Isten önkinyilatkoztatását. Az Újszövetség a hit 
könyve, mer t Krisztus-hitből született. És a hit könyve, mer t belőle Isten igéjét 
meghallani csak Krisztus-hittel lehet. 

Ha a Szentírást kézbe vesszük, ne feledkezzünk el, hogy mögötte láthatatlan, 
transzcendens6 háttér húzódik. „Isten igéje" mint könyv rámutat „Isten igéjére" 
mint történelmi, beszélő jelenlétre. A Biblia valódi alapja az a jelenlét, melyet az 
„Isten szól" kifejezés jelöl (N. Frye). Az újszövetségi iratok emberi keletkezésükkel 
együtt azt a „szent földet" jelentik, ahol Isten mai szavát meghallhatjuk. Közel 
kétezer esztendő tanúsítja ezt mindmáig. 

SZAKKIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA 
1. apokaliptikus: a világ végéről szóló részletes jövendölésekkel foglalkozó 
2. gnosztikus: egy jellegzetes antik vallástörténeti gondolkozásmód, mely több ponton érintkezett a 

kereszténységgel 
3. hellenisztikus: a Krisztus születése körüli századok elgörögösödött világkultúrájához kapcsolódó 
4. qmrani (kumráni) iratok: a Krisztus születése körüli századokban működő' zsidó szekta, az 

esszénusok könyvtárának maradványai (a holt-tengeri tekercsek) 
5. szinkretista: a római császárság idején különféle vallási és filozófiai irányok keveredését mutató 
6. szinoptikus: az első három evangélium összefoglaló neve. Jézus életéről párhuzamosan szólnak. 
7. transzcendens: természetfölötti és megismerhetetlen, túlvilági, teológiai kifejezésként: isteni 



JÉZUS ÉS AZ ŐSKERESZTÉNYSÉG 

Az Újszövetség egyes iratai között számos különbség, nem kevés eltérés van, mégis 
egységbe foglalja őket a megfeszített és feltámadt Krisztusról szóló evangélium, 
örömhír. Az Újszövetség középpontjában Krisztus áll, s ez a különböző helyzetek-
ben keletkezett iratokra vonatkozóan általában érvényes, csupán egy-két, teológiai 
szempontból nézve peremen levő levélben csak közvetve tanúsítható. 

Közelebb lépve a hitünk és életünk számára drága könyvhöz, benne „a prédikált 
Krisztussal" találkozunk - ahogyan kerek száz évvel ezelőtt egy mély hi tű teológus 
kifejezte (Martin Kahler). Ez a prédikált Krisztus, akiben az Újszövetség emberei 
hittek, a valóságos Krisztus. „A valóságos azaz a hatékonyan munkálkodó Krisz-
tus, aki a népek történetén halad át, akivel milliók találkoztak gyermeki hitben, 
akivel a hit nagy tanúi tartottak kapcsolatot vívódva, elfogadva, győzve és tovább-
adva - a valóságos Krisztus a prédikált Krisztus." „Az egyházalapító prédikáció 
okmánya" - ahogyan ugyancsak ő nevezte az Újszövetséget - valóban annak, a szó 
legtágabb értelemében vett igehirdetésnek a lecsapódása, történeti emléke, amely 
az első században a kereszténységet létre hívta és éltette, s azóta is hordozza, 
megújítja az élő Krisztusról szóló, hitet teremtő bizonyságtételt. A viva vox evan-
gelii, az evangélium élő szava minden időben új szívekben kelt visszhangot, és új 
ajkakon hangzik tovább, hogy népet gyűjtsön Istennek szerte a világon, nemzedék-
ről nemzedékre. 

AZ ŐSKERESZTÉNYSÉG 

Az Újszövetség központi üzenete Krisztusról először húsvétkor csendült fel: „való-
ban feltámadt az Úr" - ahogyan későbbi elmélyült hittartalommal, az „Úr" megne-
vezéssel Lukács evangéliumában olvassuk (24,34). Jézus feltámadása tanítványait 
és más követőit teljesen új helyzetbe állította, melynek három, mindent felkavaró 
következménye volt. Az egyik: a hit döntése az isteni lét részesének bizonyult Jézus 
mellett. A másik: ennek a felfoghatatlan eseménynek boldog továbbadása a várható 
kockázat ellenére. És a harmadik, amire alig figyeltek fel eddig a hívő bibliaolva-
sók: a megkezdődő lázas gondolkozási folyamat, hogy hittel keressék a velük 
történtek, elsősorban a húsvéti és nagypénteki esemény értelmét, jelentését. 
Húsvéttal (és a tőle elválaszthatatlan pünkösddel együtt) megszületett a keresztény 
hit, megkezdődött a keresztény igehirdetés és a teológiai munka. Bármennyire 
furcsán hangozhat a harmadik megjelölés, a „teológiai munka", hiszen az őskeresz-
tény gyülekezet egyszerű emberekből állott s írás sem maradt fenn tőlük -, de a 
teológiai fáradozás nincs nagy tudósok íróasztalához és könyvtárához kötve, ha-
nem tudva-tudatlanul minden hívő folytatja - akkor is, ma is. Az őskereszténység-
nek fel kellett dolgoznia hitében a Krisztus feltámadásával történt fordulatot, s 
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innen visszafelé tekintve Jézus halálát, sőt a tanítványok megelőző tapasztalatait 
is Jézusról. 

A Krisztus-hitnek ez a gondolkodó, értelmező funkciója számunkra elképzelhe-
tetlen, roppant feladat elé állította az elsőkereszténységet. Már az őskereszténység 
különböző rétegekből, csoportokból állott: ott voltak a palesztinai zsidó, araméi 
nyelven beszélő Krisztus-hívők, azután mindjárt az első időkben Jeruzsálemben a 
földön sokfelé található, szórványokból származó hellenisztikus zsidóság keresz-
ténnyé lett tagjai, majd a meginduló misszió révén hitre jutott pogányok. A 
keresztény igehirdetés nemcsak araméi nyelven, hanem görögül is hangzott már 
kezdetben. A korabeli zsidó és hellenisztikus vallási környezet fogalmakat, képze-
teket kínált a Krisztus-esemény (találó szakkifejezés ez a Jézussal kapcsolatban 
történtek összefoglalására!) hitbeli, gondolati feldolgozására. Ezeket a fogalmi 
kereteket egészen ú j tartalommal kellett megtölteni, hogy hűen kifejezzék hitük 
Krisztusról szerzett tapasztalatait . A Jézussal történtek megértéséhez kézenfekvő 
volt az Ószövetség segítségül vétele, amely szent könyve volt a palesztinai és a 
távolabb élő zsidóknak. Az első kereszténység Bibliája is az Ószövetség lett, s 
mindenekelőtt benne kereste Jézus halálának és fel támadásának megvilágítását. 

Óskereszténységtől származó irat nincs az Újszövetségben. Az őskereszténység 
hitének megnyilatkozásait mégis megtalálhatjuk az Újszövetségben, történetileg 
először Pál leveleinek egyes helyein, azután főképp az evangéliumokban, bizonyos 
mértékben az Apostolok cselekedeteiről írt könyvben, sőt itt-ott az Újszövetség 
késői irataiban is. 

Az őskeresztény tanúságtételt Jézus haláláról és feltámadásáról legrégebben 
Pál apostol őrizte meg számunkra: „Elsősorban azt adtam át nektek, amit én 
magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az írások szerint, és hogy 
eltemettetett, és hogy feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és hogy 
megjelent Péternek, azután a tizenkettőnek" ( lKor 15,3-5). Krisztus halálának 
erre az értelmére Ézsaiás 53. fejezete vezethette r á az első gyülekezetet. Ebben a 
fejezetben többször is előjön, hogy az Úr szolgájának a bűneinkért, bűneink miatt, 
mindnyájunk bűnéért kellett szenvednie és kínos halálra jutnia. Az első század 
végéről származó első Péter-levél is tartalmaz őskeresztény töredéket Jézus halála 
és feltámadása értelmezéséről, jelentőségéről (3,18-19): „Krisztus is szenvedett 
egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket; 
halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint" (más régi kézirat 
szerint: Lélek által). Az első kereszténység az Ószövetséget természetesen a 
korabeli írásmagyarázati módszernek megfelelően olvasta, s a szavak szerinti 
egyezés ugyanolyan súllyal jött számításba, mint a tartalmi. Az előző szemlélet 
alapján Jézus harmadnapi feltámadására valószínűleg Hóseás 6,2-ben találtak 
utalást; Ézsaiás 53. fejezetének végén meg az Úr szenvedő Szolgája győzelmére 
utaló rejtélyes mondat hozható párhuzamba Krisztus feltámadásával (12.v.). 

így jutott el az első kereszténység Krisztus halála és feltámadása üdvjelentősé-
gének felismerésére: „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, 
hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz" (Róm 10,9. - Lásd Róm 4,25-ben 
is az őskeresztény hitvallást!) Ugyancsak Pál előtti tanúságtétel használja fel az 
ószövetségi engesztelő áldozat fogalmát Jézus halála értelmének megragadására: 
„Az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy 
igazságát megmutassa. Az Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte 
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türelme idején, hogy most megmutassa igazságát: mert ahogyan őigaz, igazzá teszi 
azt is, aki Jézusban hisz" (Róm 3,25-26). A „váltságdíj" is az első kereszténység 
felismerése Jézus halálának értelmezésében ( lPt 1,18-19). Az őskeresztény vallás-
tételnek ezekben a töredékeiben már benne rejlik az a gazdag hittartalom, amely 
azután Pál leveleiben kerül kibontásra és továbbfejlesztésre. 

Krisztus halálának és feltámadásának szoros összetartozását az Apostolok 
cselekedeteiről szóló könyvben található beszédek is őrzik, noha egyébként ezek 
általában nem az őskeresztény igehirdetést tükrözik, hanem a könyv szerzőjének 
alkotásai (Csel 2,14-39; 3,12-26 stb.) Ám éppen Krisztus keresztjének és feltáma-
dásának középpontba állításával a legrégibb keresztény tanúságot újít ják fel. 

Az evangéliumokban az őskeresztény hagyomány van feldolgozva, mely főként 
az első három evangéliumot az első kereszténység bizonyságtételévé is avatja. 
Jézus halálának és feltámadásának hívő értelmezése formálja a Jézus életéről 
ápolt hagyományt, Jézus földi személyéről és működéséről való gyülekezeti tanú-
ságtételt. írásom további menetében lesz alkalom, hogy ezt megvilágítsam. 

Az első kereszténység kereste és találta meg azokat a Jézust megillető címeket, 
amelyek az ő nyelvükön választ adtak arra a kérdésre: kicsoda ez a Jézus, aki itt 
jár t a földön, szenvedett, meghalt és feltámadt? Jézus önmagáról földi életében 
nem szólott, hanem a küldetéséről beszélt. Személyének titka húsvét után tárult 
fel a benne hívőknek. Az első hitvallás: Jézus a Krisztus, azaz a Messiás. A 
Krisztus-név később Jézus neve mellett személynévvé lett, de akkor már magában 
hordozta mindazt a tartalmat, amelyet a megfeszített és feltámadt Jézus a hit 
számára jelentett. Először azonban a korabeli zsidó messiásvárásnak teljes átfor-
málását, az Istennek bűneinkért szenvedő Felkentjét mutat ta az Ószövetség erre 
vonatkozó helyei alapján. Az Emberfia megnevezést Dániel 7,13-14 nyújtotta a 
palesztinai keresztényeknek, amely egy eljövendő titokzatos személy örökkévaló 
hatalmát és mindenekre kiterjedő uralmát hirdette. Ezt látta beteljesülve az első 
kereszténység Jézusban, különösen is a várt dicsőséges megjelenésében. A helle-
nisztikus gyülekezetekben ez a megnevezés rövidesen háttérbe szorult, mert ebben 
a környezetben az ószövetségi kifejezés idegen maradt . A hellenisztikus hátterű 
keresztények között inkább az Isten Fia megjelölés terjedt Jézus-hitük megvallá-
sában (Róm 1,3-4). Ebben a környezetben a legtömörebb hitvallás az Úr szó lett: 
„Jézus Krisztus Úr" - olvassuk a hitvallást a Pál apostoltól idézett őskeresztény 
himnuszban (Fii 2,11). Ez a vallástétel visszhangzik az elsőkorinthusi levélben is: 
„Senki nem mondhatja: Jézus az Úr, csak a Szentlélek által" (12,3). A misztérium-
vallásokban az istenséget Úrnak szólították; a keresztény vallástétel, „Úr Jézus 
Krisztus", világos tanúságtétel volt az ő mindeneket átfogó hatalmáról. Később a 
császárkultusz idején emiatt vált halált kockáztató vallástétellé Jézus Krisztus 
Úrként való imádása. Jézus isteni méltóságának kifejezésére mind az Isten Fia, 
mind az Úr szó használata ismert volt a palesztinai kereszténységben is ószövet-
ségi alapon: Zsolt 2,7; 110,1; Ézs 45,23-24 stb. Az Úr megnevezést az őskeresztény-
ség visszavetítette Jézus földi életére is az evangéliumokban: ahogyan a Krisztus, 
Ember Fia, Isten Fia megnevezésekbe foglalt hitvallásukat az evangéliumok 
hagyományába is beleszőtték. Krisztusnak a földi születését megelőző létéről a 
hellenisztikus őskereszténységben alakult ki a hit meggyőződése. Az említett Pál 
előtti Krisztus-himnuszban olvassuk, hogy emberré létele előtt „Isten formájában" 
volt (Fii 2,6). Az első kereszténység Isten Fiának vallotta Jézust, de nem nevezte 
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Istennek, Pál apostol sem. Krisztusra vonatkozóan az Isten megnevezést az elsó' 
század végén kezdte alkalmazni a keresztény hit a róla való hittapasztalat, 
teológiai elmélyülés eredményeként. így találkozunk vele János evangéliumában 
(1,1; 20,28). A Megváltó, Üdvözítő név mind a zsidó, mind a pogány hátterű 
gyülekezetek számára ismeró's szó volt, s méltán lett Krisztus-hitük kifejezője. 

Ε vázlatunk keretében nem kísérhetjük figyelemmel az első kereszténység több 
más megnyilvánulását: így a keresztség gyakorlatának és az úrvacsora liturgiájá-
nak egészen korai alakulását, vagy az egyház valóságának megragadását a görög 
ekklészia szóban, mely egyszerre jelentette az egész egyházat és a helyi gyüleke-
zetet. 

Szólnunk kell azonban az őskereszténység eszkhatologikus várakozásáról. Az 
eszkhatológia, eszkhatologikus fogalom értelme a következő: Jézus Isten uralmá-
nak közeli beteljesülését hirdette. Ezt a reménységet tőle vette át az első keresz-
ténység. A közelgő véget összekapcsolta - ez új mozzanat - Krisztus dicsőséges 
megjelenésével. Forró várakozással nézett eléje. Az első korinthusi levél 16. feje-
zete 22. versében a görög szövegben araméi kifejezést találunk: „marana thá". Pál 
apostol a jeruzsálemi ősgyülekezet nyelvén mondott istentiszteleti imádságot 
helyezett ide: „Urunk, jöjj!" Az egész első kereszténységet áthatotta a végső 
teljesség közeli eljövetelének várása. Az idői késés - amellyel az évek múlása közben 
egyre inkább számolniuk kellett - magával hozta, hogy a jövő felé forduló remény-
ségükben az apokaliptikus, a világ végével kapcsolatos jövendölések, képzetek 
nagyobb szerephez jutottak. Míg Jézus nem beszélt a véget megelőző apokaliptikus 
eseményekről, az őskereszténység azzal keresett magyarázatot a beteljesülés 
elmaradására, hogy előbb az „előjeleknek", kozmikus és más katasztrófáknak kell 
bekövetkezniük. 

Az első kereszténység reménységében nemcsak a közelgő végső jövővel találko-
zunk, hanem az eszkhatologikus jelen bizonyosságával is. A már érintett Krisztus-
himnusz abban csúcsosodik ki, hogy Jézus a feltámadásával mindenek Urává lett, 
végső győzelme kezdetét vette (Fii 2,9-11). A Szentlélek vétele az őskereszténység 
szemében a jelent az utolsó napok fénykörébe vonta, hiszen a korabeli zsidóság 
Isten Lelkét a végidók ajándékaként várta. ALélek ajándéka a mennyei teljességre 
jutásunk záloga (2Kor 5,1-5), s Jézus feltámadása a holtak feltámadásának kezdete 
(lKor 15,20). Pál apostolnak ezekbe a szavaiba az őskereszténység hitéből patakzik 
bele a jelen eszkhatologikus telítettsége. 



JÉZUS 

Az első kereszténység tanúságtétele nemcsak továbbvezet Pálhoz, hanem vissza-
felé utat nyit a földön járt Jézushoz is. Ez azonban nem olyan egyszerű, mint 
ahogyan első pillanatra gondolnánk. Egyrészt meglephet bennünket, hogy Pál 
apostol alig hivatkozik Jézus szavára (IThessz 4,15; lKor 7,10.12; 9,14; 11,23). 
Jézus életére történő utalás elenyésző az Újszövetség többi levelében is. Ilyen 2Pét 
1,17-18. Másrészt amit az őskeresztény hagyomány Jézus földi életéből az evangé-
liumokban megőrzött, azt nem mint történeti tudósítást tar t ja számon, hanem 
belevonja a húsvéti tapasztalás fénykörébe: Krisztus halála és feltámadása felől 
formálja, alakítja, kiegészíti, és saját jelene kérdéseire ad benne feleletet. Az első 
kereszténység igehirdetésében a Krisztusról vallott saját bizonyságtétele Jézus 
történeti képére rárétegeződik, azt magába felszívja (E. Käsemann). A feltámadt 
Krisztus, az élő Úr annyira telíti hitüket, életüket, hogy a földi Jézus út ja elmosó-
dik, önmagában érdektelenné válik, csak mint hát tér lesz fontos számukra a 
Krisztusról szóló örömhír hirdetéséhez, a jelen Krisztusának megtapasztalásához. 
S egy szóval sem mondhatjuk, hogy nincs igazuk. Az első kereszténységnek a 
„prédikált Krisztusra" való koncentrálása mögött az a bizonyosság rejlik, hogy hitet 
nem a földön jár t Jézusról elmondható tudósítás teremt és újít meg, kérdéseikben 
nem az ő egykori tanításának egyszerű ismétlése igazít el, hanem az az evangéli-
um, amely a bűneinkért meghalt és üdvösségünkre feltámadt Úrról hangzik. 

Mindennek ellenére a földi Jézus alakját, szavait, tetteit őrzik az evangéliumok, 
s így ezek az iratok tanúságai annak, hogy az első kereszténység belevonta 
igehirdetésébe, a keresztény üzenetbe Jézus földi életét. (Ezt a hagyományt őrzi 
Csel 10,37-43 is.) Éspedig abban a bizonyosságban tette, hogy az Úr mai, általuk 
hirdetett szava, a „prédikált Krisztus" szava, egybecseng a Názáretiével. A Krisz-
tusról szóló örömhír visszavetítve ott világlik már szemükben a földön jár t Jézus 
munkálkodásában. 

Az evangéliumok, főként az első három, lesznek számunkra, mai keresztények 
számára az egyetlen lehetőség, forrás, hogy Jézus saját igehirdetését is megismer-
hessük. Az újszövetségi kutatásban kialakult módszer szerint azt tekinthetjük 
sajátosan jézusinak az evangéliumok közléseiben, amit sem az őskereszténység 
későbbi tanúságtételéből, sem a korabeli zsidóságból nem tudunk levezetni, vagy 
az evangélista írói szándékának tulajdonítani. Hallatlanul kényes feladat ez, s 
roppant kutatói gondosságot igényel. Az eredmények egyes részletekben eltérőek, 
s nyitott kérdések, megoldhatatlan rejtélyek maradnak. Másféle megközelítéssel 
is próbálkoznak egyes teológusok. Mi azonban az Újszövetségi kutatás főirányvo-
nalában maradunk, amely közel kétszáz esztendő folyamatos fáradozására tekint-
het vissza, s ennek révén nagy körvonalaiban ma már elég világosan előttünk 
állhat, ami Jézus igehirdetését jellemezte. (Az „igehirdetés" szót alkalmazza álta-
lában a mai teológia Jézus mondanivalójára, mert a „tanítás" megjelölés nem felel 
meg annak, ami Jézus beszéde valójában volt: Isten szavának hirdetése.) 

Néhány kivételtől eltekintve a példázatok eredeti jézusi beszédnek bizonyul-
nak. Közülük is kiemelkednek és küldetésével egybehangzanak az Isten uralmá-
nak eljöveteléről szólók, mert ez az üzenet állott a történeti Jézus működésének 
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középpontjában. Néhányat említek: a magától növő vetés (Mk 4,26-29), a mustár-
mag (4,30-32), a lisztbe elegyített kovász (Mt 13,33), a magvető' (Mk 4,3-9). Ezek a 
példázatok Isten uralmának csendes, rej tet t kezdetét és hatalmas, mindent átfogó 
beteljesülését állították a tanítványok elé. Nem fejlődést akarnak ábrázolni, ha-
nem a kicsiny indulás és az elképzelhetetlen teljesség kontrasztját, Isten minden 
emberi elképzelést felülmúló csodáját. Ε példázatok kapcsolódnak Jézus személyé-
hez: Jézus földi munkálkodásában, szavaiban és tetteiben Isten eljövendő uralmá-
nak kezdete valósult meg. Jézus megtérésre hívó szava Isten uralma közvetlen 
közelségéből fakad. Az életfordulat az öröm jegyében történik: Isten uralma a 
szántóföldben elrejtett kincshez hasonlít, melyet egy „ember megtalálva elrejtett, 
és örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet" 
(Mt 13,44). Ε példázat hasonlítási pontja a drága kincs megtalálásából fakadó, 
boldog mindent odaadás, az Istenhez való teljes odafordulás. Jézus - eltérően 
Keresztelő Jánostól, akinek működéséhez kapcsolódott - nem egy közelgő fenyegető 
ítéletre tette a hangsúlyt. A zsidó reményektől is különbözött, mert nem beszélt 
Izrael dicsőségének helyreállításáról. Még ő maga sem szerepelt visszajövő Úrként 
e várakozásban, amint ez az őskereszténység Krisztus-hitében továbbformálódott. 
Ellenben prédikálta Isten csodálatos tet teként rejtetten már valósuló, rövidesen 
beköszöntő teljes uralmát. Akezdet megtörténte, éspedig az őküldetésében - ez az, 
ami rendkívüli Jézusnak Isten uralmáról hirdetett szavaiban, és szétfeszíti reá 
vonatkozóan a „próféta" kategóriáját. (A bibliaolvasók az Isten országa, mennyek 
országa fordításhoz szoktak hozzá, de ez a kifejezés félrevezető, mert nem területi 
fogalomról van szó. Karner Károly újszövetséges tudósunk a görög szövegnek 
megfelelően „Isten királyságával" fordította. A mai gondolkodásnak az Isten ural-
ma megfelelőbb, ez a fordítás a hazai teológiai nyelvhasználatban is terjed.) 

Jézusnak Isten akaratát hirdető szavaiból megmagyarázhatatlan hatalom vi-
láglik ki. A Hegyi beszédben az „Én pedig azt mondom nektek"-fordulattal szem-
behelyezkedett az ószövetségi törvénnyel és hozzáfŰződő zsidó hagyománnyal (Mt 
5,21-48). Az itt olvasható hat ellentétel közül az első, második és negyedik hiteles-
ségéhez nem férhet kétség (E. Käsemann). Hasonlóképpen eredeti jézusi mondást 
olvasunk a szombati kalásztépésról szóló elbeszélésben: ,A szombat lett az embe-
rért, és nem az ember a szombatért" (Mk 2,27). A legnagyobb parancs - az 
ószövetségi törvénnyel, illetve magyarázatával szemben is - az embertársi szeretet. 
Ezzel Jézus fölébe helyezte magát a törvénynek, de nem önmagával, hanem Isten 
akaratával érvelve (Dóka Zoltán). Jézusnak ez a szava annyira meghökkentő volt 
a kereszténnyé lett zsidók számára, hogy a hagyomány, enyhítve Jézus szavának 
merészségét, magyarázatképpen hozzáfűzte: „Tehát az Embefia ura a szombatnak 
is" (Mk 2,28). Mintha Jézus szavában nem általános érvénnyel hangzott volna el 
az ember javának a törvény fölé helyezése! Máté és Lukács pedig csak ezt a második 
mondatot közli; az első, az eredeti mondatot túl erősnek találták (Mt 12,8; Lk 6,5). 
A Jézus-hagyományt ápoló őskeresztény gyülekezet megrettent ebben a mondás-
ban a Jézustól ajándékozott szabadságtól és felelősségtől (E. Käsemann). Márk 
evangéliuma egy másik helyen találóan foglalja össze a Jézus földi szavaiban 
jelentkező szuverén igényt: „Új taní tás hatalommal" (Mk 1,27). Hasonlóan szól 
Máté evangéliuma: „Mert úgy tanít ja őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, 
mint az írástudók" (Mt 7,29). Jézus működése a külső hasonlóságok ellenére 
szétfeszíti a „rabbi" kategóriáját. 
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Jézus szavain átütő „hatalom" más alkalmakkor is megfigyelhető, anélkül, hogy 
indokolná személyével. Hasonló megmagyarázhatatlan hatalom jellemezte Jézus 
egyes cselekedeteit is. A vámszedőkkel és „bűnösökkel", a zsidóságban megvetett, 
kiközösített, tisztátalannak minősülő személyekkel asztalközösséget létesít, ami 
korabeli felfogás szerint a velük való teljes közösség vállalását jelentette, és 
elképzelhetetlen volt egy kegyes zsidó számára. Ezt az a Jézus tette, aki Isten 
uralma eljövetelét hirdette, s így ezzel a tettével az Istennel való közösséget nyitja 
meg előttünk. A Jézus szavaiban és cselekedeteiben mutatkozó különleges hatalom 
az Istentől való rendkívüli küldetését jelzi. Megnevezésére csak egyetlen kategória 
volt alkalmas, „teljesen függetlenül attól, hogy ő maga használta vagy megköve-
telte volna, az, amelyet tanítványai végül is tulajdonítottak neki, a Messiás 
kategóriája". Käsemann-nak, a századközép kiemelkedő újszövetségi teológusá-
nak ezt a találó megállapítását kiegészítve: Jézus az őskereszténység hitvallásá-
nak egyetlen későbbi megjelölését sem alkalmazta önmagára (E. Lohse), de az a 
teljhatalom, amely saját szavaiban és cselekedeteiben jelentkezett, valóban ar ra a 
titokra mutat személyében és küldetésében, amely húsvét u tán az őskereszténység 
hitében megvilágosodott, és a Krisztusról, az Isten Fiáról, az Úrról, az Üdvözítőről 
szóló hitvallásban kifejeződött. 

Bultmann, akit az újszövetségi kutatásban elért eredményei századunk legje-
lentősebb írásmagyarázójává tesznek, de egyes tételei miatt sokan szembefordul-
tak vele, találóan mondotta: a földön járt Jézus döntésre hívó szava ténylegesen 
olyan krisztológiát, Krisztusról való tanítást foglal magában („implikál"), amelyet 
azután a húsvéti gyülekezet vallástételében kifejtett („explikált"). A földi Jézus 
tudatát boncolgatni nincs lehetőségünk, s nem is döntő a keresztény, a húsvéti hit 
számára. Ha neki földi életében egyedül az Istentől rábízott feladat volt a fontos, 
maradjunk meg csendes, áhítatos visszahúzódásban emberi tudatának rejtélye 
előtt. 

Az Abba, Atyám megszólítás abban a korban egyedül Jézus imádságaiban fordul 
elő, s az újszövetségi kutatásban az ipsissima verba, Jézus legsajátabb, legszemé-
lyesebb szavai közül valónak számít (Mt 11,25-26 stb.). A palesztinai zsidóságban 
nem volt szokás Istenhez így imádkozni, mert a szó a köznyelvben gyermeki 
megszólításként fordult elő. Túl családiasan hangzott. Jézus mégis ezzel a megszó-
lítással fordult Istenhez. Nem vehetjük ezt az Isten Fiáról hangzó őskeresztény 
vallástétel értelmében, ezt már a szó hétköznapi csengése is megtiltja (J. Jeremias). 
Ellenben utal ez a megszólítás Jézusnak az Istennel való bensőséges viszonyára: 
„Úgy beszélt Istennel, mint gyermek az apjával, bizalomteljesen, az oltalmazottság 
tudatában, egyúttal tiszteletteljesen és engedelmességre készen" - ahogyan az 
említett kutató szépen kifejezi. Jézus imádságos élete titok előttünk; az evangéli-
umokban olvasható részletes jézusi imádságok a róla szóló őskeresztény vallástétel 
részei. Jézus földi élete során az Istennel való páratlan kapcsolata az Abba 
megszólításban rejtélyként húzódik meg, hogy húsvét nyomán táruljon fel a Benne 
való hit előtt. 

Isten irgalmas szeretetének hirdetése végigvonul a földön j á r t Jézus működé-
sén. Isten Atya volta az Ószövetség népének és a Jézus korabeli zsidóságnak 
gondolkozásában Izraelre vonatkozott. Jézus Istennek mennyei atyai mivoltát új 
tartalommal tanította: ő minden teremtményének jóságos Atyja. Gondoskodik a 
madarakról és a liliomokról (Mt 6,26-29), felhozza napját gonoszokra és jókra (Mt 
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5,45). Tanítványait gyermeki bizalmas viszonyba hozza Istennel a Mi Atyánk 
imádságos megszólítással (Mt 6,8-9). Bűnbocsánatot közlő szava az irgalmas Isten 
jelenlétét hirdeti (Mk 2,5). Isten irgalmas szeretetét a pszichés eredetű betegségek 
gyógyítása, az „ördögűzés" - feltehetően ezek tartoznak az eredeti csodák közé -
tettben fejezi ki. Hasonlóan te t té vált Isten irgalmas szeretetének hirdetése azzal, 
hogy a vámszedőket és bűnösöket közösségébe vonja. Atékozló fiúról szóló példázat 
középpontjában a megbocsátó atya áll, akinek alakja Isten irgalmas szeretetét 
tükrözi. Ahol az evangéliumi történetekben Jézussal kapcsolatban a hitről esik szó, 
a Jézus szavában, cselekedetében jelenlévő irgalmas Istenbe vetett bizodalom 
értendő. Isten irgalmas szeretetének hirdetése szóban és tettben - ez volt Jézus 
evangéliuma a földön jár tában. 

Jézus örömhíre az evangéliumokban sa já t szavaiból és az őskereszténység 
tanúságtételéből fonódik össze. Végeredményben a kettőt pontosan nem tudjuk 
elkülöníteni egymástól. De tulajdonképpen az utóbbi mögött is ugyanaz a Jézus 
áll. Az evangéliumokba beleszövődő őskeresztény igehirdetés a feltámadott Krisz-
tus üzenetét jelenti: „Jézusnak a gyülekezetéhez intézett szava nem korlátozható 
a történeti Jézusnak bizonyosan saját szavai (az ipsissima uerba) körére, hanem a 
Megdicsőült szavát is magában hordozza a mindenkori új szituációban megszólal-
tatva. Amit a kritikai kutatás hagyománytörténeti szempontból „nem valódinak" 
és „gyülekezeti képzó'dmények" mond, innen nézve nagyon fontos pozitív értelmet 
nyer." (G. Bornkamm) „Miért lenne a történeti Jézus szavának nagyobb teológiai 
súlya, mint a Megdicsőültének? A döntő, hogy Jézus szól, és nem az, hogy melyik 
szól, a földi vagy a megdicsőült" (H. G. Pöhlmann). Húsvét u t án Jézus mérhetetle-
nül többet mondott el Isten dolgairól a Lélek által övéinek, mint az egykori Mester 
a tanítványainak. Jézus sa já t szavainak és az őskereszténység bizonyságtételén 
át mondott szavainak hitünk számára azonos az értéke. Krisztus itt és most hangzó 
szavaként olvassuk, hallgatjuk. 

Nem mehetünk további részletekbe. Akárhol pillantunk is bele valamelyest 
megállapítható módon Jézus földi életébe, mindenütt ugyanaz a kettősség: a 
látványt, amely bennünket fogad, szétfeszíti és ugyanakkor beteljesíti a húsvét 
utáni kép. így van az egyház kérdésével: Jézus tanítványokat gyűjtött maga köré; 
tizenkettes számuk az egész Izraelnek, az egykori 12 törzs korabeli maradányának 
meghívását jelezte; a körülötte élőket, a vele találkozókat részesítette Isten közel-
ségében, szeretetében. De egyházat a megfeszített és feltámadott Krisztusba vetett 
hit teremtett a Szentlélek által, minden nép felé nyitottan. A földi Jézus már 
evangéliumot hirdetett, mint láttuk, de a róla, a megfeszítettről és feltámadottról 
szóló evangélium csak húsvét után csendült fel. Életének földi keretéből törté-
netileg annyi bizonyos, hogy Galileából ment tanítványaival Jeruzsálembe, ahol 
elítélték és keresztre feszítették. De keresztjének üdvösséget kínáló, Istentől való 
jelentősége feltámadása után világosodott meg a benne hívőknek. 

Itt említjük meg, hogy Jézus nyilvános fellépése Kr.u. 28-ra datálható. Kereszt-
re feszítése pedig Kr.u. 30 tavaszára esik. Közelebbről niszán hónap (márc.-ápr.) 
14-én, pénteki napra. Másnap volt a zsidók nagy ünnepének, a kovásztalan 
kenyerek ünnepének első napja. Ezzel János evangélumának közlését fogadjuk el 
bizonyos okokból, amelyeknek kifejtése túlmenne könyvünk tartalmi keretén. A 
szinoptikus evangéliumok szerint ez a péntek abban az évben niszán hó 15-e volt, 
a zsidók páskaünnepe. 



Jézus 27 

Pál apostol megtérése mintegy Kr.u. 32-re tehető, mártírhalála a hatvanas évek 
elején történt, valószínűleg még a Néró-féle keresztényüldözés előtt. 

Az újszövetségi kutatás megbízhatónak tűnő - egyes tudósok által ugyan vita-
tott - eredménye szerint Jézus földi élete során nem tartotta magát Messiásnak, 
Krisztusnak, s mégis az volt, ahogyan ezt húsvét fényében az őskereszténység 
felismerte. 

Néhány részletet hozunk itt az újszövetségi kutatás 20. századi jelentős műve-
lőitől. 

Käsemann, Ernst: „Jézus azt vallotta, hogy szavával Isten uralma (basileia, 
Isten országa) megérkezett hallgatóihoz. Tehát Messiásnak tudta magát?... Meg 
vagyok győződve, hogy e kérdés igenlő megválaszolására semmiféle bizonyítási 
lehetőségünk nincsen. Azokat az evangéliumokbeli helyeket, ahol bármilyen mes-
siási kijelentés mutatkozik, a gyülekezet kijelentésének tartom. Még Márk 8,38-at 
sem tudom hitelesnek elismerni... Jézus sohasem tartott kifejezett igényt Messiás 
voltára... Különbözik ebben a késői zsidó várakozástól, éppen úgy mint az őske-
resztény gyülekezet igehirdetésétől. Nem jövőképet tervezett, hanem a jelenben 
szükségeset cselekedte. És nem saját személyét, hanem feladatát állította szavai 
középpontjába. Gyülekezete éppen azzal tett tanúságot Jézus küldetése sajátossá-
gának megértéséről, hogy Jézus igehirdetésére Messiás és Isten Fia voltáról szóló 
hitvallásával felelt." (Ernst Käsemann: Exegetische Versuche und Besinnungen. L 
kötet. Göttingen 1960. 211.1.) 

Lohse, Eduard: „Jézus és a megfeszített, feltámadt Úrról szóló őskeresztény 
igehirdetés közötti kapcsolatot nem lehet úgy felmutatni, hogy Jézusnak törté-
netileg megragadható messiási igényt lehetne tulajdonítani. A történeti Jézus és a 
gyülekezet igehirdetése közötti folytonosság kérdését inkább azzal lehet megvála-
szolni, hogy a történeti Jézus egész működését tekintjük, aki páratlan hatalommal 
lépett fel." (Eduard Lohse: Die Einheit des Neuen Testaments. Göttingen 1973. 
45.1.) 

Friedrich, Gerhard: „Jézus nem jelentette ki magát Emberfiának. (Az Emberfia 
fogalom Dániel 7,13- 14-hez kapcsolódva ítéletre érkező apokaliptikus isteni fenség. 
V.l.) Az őskereszténység az apokaliptikus húsvéti esemény után a parúziát, Krisz-
tus dicsőséges megjelenését várta, s így az Emberfia megnevezését Jézus több 
kijelentésébe vele azonosítva belehelyezte. - Jézus sehol nem beszélt magáról úgy 
mint az Úr szolgájáról, akinek meg kell halnia az emberek bűneiért. De mint a 
mózesi törvények megszegője, számolt jeruzsálemi erőszakos halálával (Lk 13,33). 
Azsidóság tudott az igaz ember engesztelőhaláláról, a tanítványokban húsvét után 
felmerült az a felismerés, hogy Jézus halála az emberek bűneiért történt. Ezzel 
nem dogmatikai tantételt találtak ki, hanem kimondták, ami Jézus történetében 
eléjük adatott. - Jézus sohasem nevezte magát Isten Fiának. Ám nem a megszokott 
módon beszélt Istenről mint az Atyáról..., hanem az egészen családias imádságos 
megszólítást használja: Abbá, Atyám! (Mk 14,36). Mivel Jézus ezzel a különleges 
viszonyát fejezte ki Istennel, ő az őskereszténység számára Isten Fia volt. - Jézus 
tehát a szokásos messiási megjelölések egyikét sem vette igénybe a maga számára. 
Nem ezek, hanem a szavai és magatartása voltak a döntőek. Amikor az őskeresz-
tény gyülekezet az üdvösséggel kapcsolatos címeket alkalmazza rá, nem új tényál-
lást hozott létre. Ez zsidókeresztény teológiai fáradozás azért, hogy körülírja, mi 
volt valójában Jézus. Az evangéliumok nem önállóan rajzolják meg Jézus képét, 
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hanem bennük a tanítványok látnak meg sok mindent világosabban, ami Jézus 
földi életében le volt takarva. Jézus szavait és tetteit a húsvéti esemény alapján 
értelmezik. Ezek a szavak, mégha maga Jézus így nem mondta, nem a történé-
szeknek, hanem a hívő keresztényeknek igazi jézusi szavak, s üzenetének és 
küldetésének lényegét helyesen fejezik ki." (Gerhard Friedrich szócikke in Bo 
Reicke - Leonhard Rost: Biblisch-historisches Handwörterbuch. II. kötet. Göttin-
gen 1964. 865.1.) 

Bornkamm, Günther: ,A legrégibb őskeresztény hagyomány - a feltámadott és 
világítéletre jövő Krisztusban való hitében - Jézus önkijelentésébe olyan szavakat 
is betoldott fenségének elnevezéseiből, amelyeket azok eredetileg nem tartalmaz-
tak. Ezeknek a megfontolásainknak az eredménye nemcsak negatív, hanem kima-
gaslóan pozitív. Jézus lényének messiási vonásai szavában és cselekedetében és 
közvetlen történeti megjelenésében belé vannak foglalva. Innen tanulhat juk meg-
érteni, hogy lényének t i tka csak a feltámadásában tárulhatott fel tanítványainak." 
(Günther Bornkamm: Jézus von Nazareth, Stuttgart 1960. ötödik kiadás 163.1.) 

Merészeljünk megfogalmazni egy végső hitbeli következtetést: a földön jár t 
Jézus húsvétig maga sem tudhatta „rejtett Krisztus" mivoltát. Különben merő 
látszat lenne az, amire az első kereszténység hite eljutott, és azóta is feláldozha-
tatlan központi vallástétele a kereszténységnek: a földi Jézusban Isten emberré 
lett. A Pál apostol által idézett őskeresztény Krisztus-himnuszban az „emberekhez 
lett hasonlóvá", ezt jelenti*: „0 valóban embervolt, nemcsak külső megjelenésében, 
hanem gondolkozásában és érzésében is." A „magát megüresítette" arra engedhet-
ne következtetni, hogy földi létében már nem volt semmi isteni lényéből. De az a 
tény, hogy mint ember véghezvitte, ami senki embernek nem volna lehetséges: az 
Istennek való teljes engedelmességet, - szükségszerűen vezet arra a felismerésre, 
hogy valóságos emberi mivoltának mélyén az a Más rejlik, akinek hittel valljuk. A 
földi Jézusról gondolkodva a rejtély térdre kényszerít az első keresztényekkel 
együtt: Jézus Krisztus „Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy 
egyenlő Istennel, hanem magát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez 
lett hasonlóvá, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, 
engedelmes lévén mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig" (Fii 2,6-8). 

* G. Kittel-G. Friedrich: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Újszövetségi teológiai 
szótár, V.k. homoióma görög szó - „ hasonlóság" - szócikke J. Schneider tollából. 



PÁL APOSTOL 

TÁVLATBAN 
Az Újszövetség legdrámaibb alakja áll előttünk. 

A Biblia lapjain ő áll a leghitelesebb történeti megvilágításban. Eredeti levelei 
forrás értékűek mind az élettörténetére, mind az igehirdetésére nézve (IThessz, 
Gal, 1 és 2Kor, Róm, Fii, Filém). Az Apostolok cselekedeteiről szóló könyvet csak 
másodlagosan és egyes részleteiben használhatjuk fel Pálra vonatkozóan, mer t 
írója nem ismeri Pál teológiáját, hanem sa já t kora és írói koncepciója szerint 
értelmezi őt. (Erről bővebben majd Lukács evangélista műveinél szólok.) Pál 
őszinte író; nem leplezi emberi gyengéit, szenvedélyes kitöréseit. Korához kötött 
tévedéseit is tőle ismerhetjük meg. Sehol nincs okunk kételkedni szavában. 

Személyes nagysága párat lan az Újszövetségben. Jézus és hívei tényleges 
ellenségéből rendkívüli megtérése után Krisztus tanúja üldöztetés, szenvedés árán 
- (ezt már a hagyományból tudjuk, de kétségbevonhatatlanul) a mártírhaláláig. 
Missziói munkája átszelte a művelt világot. Nagyszabású gondolkodó, az Újszövet-
ség első igazi és legnagyobb teológusa. 

Emberileg szólva tragikus hős. A kortárs keresztények jelentős része vi ta t ta 
személyét. Számos gyülekezetében keresztény ellenfelei támadták, apostolságát 
kétségbe vonták. Tanítványai csak részben értik. A következő nemzedékben elmo-
sódik, megfakul öröksége. Zsidó népe megtagadja. Az egyház története során 
tisztelettel emlegetik nevét, de szavára nem figyelnek. Századokon, ezredéven át 
ismeretlenné válik az általa hirdetett evangélium. A kegyesek kegyességére épült 
a kereszténység, pedig ő az Isten egyedüli kegyelmét hirdette a Jézus Krisztusról 
szóló örömhírben. Amikor mégis felfedezik - legtöbbször válságos időkben -, rob-
bantó erő árad belőle, amely rombol is, miközben hatalmas újnak tör u t a t (E. 
Käsemann). Augustinus, Luther, Barth neve jelzi - és másoké is -, hogy mit 
jelentett az, amikor az apostol igehirdetése ú j ra betört az egyházba. 

A FÉLUTIG 
Zsidó szórványban született szigorú vallásos családból. Szülőhelye egy római 
tartomány fővárosa, Tarzusz, a hellenisztikus művelődés egyik központja volt. A 
diaszpórában, Izrael szétszóratásában a pogány népek között szokásos volt zsidó 
és görög kettős nevet adni az újszülöttnek. A görög műveltség elemeit a hellenisz-
tikus zsinagóga prédikációja, tanítása közvetíthette Pálnak ifjúkorában. „Ez a 
zsidó, ez a keresztény görögül gondolkodik és ír..., s hogy ez a görög nyelv közvet-
lenül szívből fakad, éspedig görög, nem lefordított araméi (mint Jézus mondásai) 
- Pált a hellenizmus egyik klasszikusává teszi" (idézi Bornkamm az ókori görög 
nyelv egyik tudósát). Saul-Pál Jeruzálembe költözve az ószövetségi törvényt és 
annak magyarázatait pontosan megtartó irányzathoz, a farizeusokhoz csatlakozik, 
s itt részesül - ma így mondanánk - teológiai képzésben (Fii 3,5-6). Az atyák 
hagyományait védő Pált és társai t az őskereszténység hellenisztikus ágának a 
mózesi törvényt féretevő magatartása bőszítette fel; ezért lett keresztényüldöző 
(Gal 1,13-14). A Jézus Messiás voltában való hi t legfeljebb tévelygő szektává tet te 
volna a keresztényeket a törvényhű zsidók szemében. 
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Pál ritkán - és akkor is csak azért, hogy az evangélium hirdetését alátámassza 
- ír élete nagy fordulatáról: Krisztus megismerésről és apostollá elhívatásáról. 
Ezzel kapcsolatos személyes élményéről nem szól, míg az ApCsel ismételten beszél 
róla. Mi is ,jól tesszük, ha nem lépjük túl saját kijelentéseinek fénykúpját fantázi-
ánkkal, és nem engedjük eltéríteni magunkat attól, ami neki magának volt 
lényeges" (Bornkamm). Személyes vallomásai az életét teljesen megfordító tényt 
közlik: a feltámadt Krisztus „legutoljára... nekem is megjelent" (lKor 15,8); „meg-
ragadott Krisztus Jézus" (Fii 3,12); „kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa 
bennem a Fiát, hogy a róla szóló evangéliumot hirdessem a pogányok között" (Gal 
1,15-16). Nem arról van szó, hogy egyszerre megvilágosodott előtte mindaz, amit 
Jézusról evangéliumként hirdetni fog. Ellenben Isten bizonyossá tette a megfeszí-
tet t Jézus feltámadásáról, és ezzel egy csapásra megváltozott a Jézushoz való 
addigi viszonya. A feltámadott Krisztus megjelenését és a pogányok apostolává 
történt elhívását az ApCsel-ben képviselt hagyomány egybefogja és a damaszkuszi 
országút eseményévé avatja (9,3-6; 22,6-10; 26, 13-18). Ε három leírás közül 
leginkább az első viseli magán a régi hagyomány nyomát, ám az esemény színes 
leírása hasonlóképpen alakulhatott ki, mint a húsvéti elbeszélések (Bornkamm). 
Pál saját szavai a megdicsőült, élő Krisztussal való találkozását anélkül tanúsít ják, 
hogy annak belső titka fellebbenthető lenne. De a valósága kétségtelen. Damasz-
kuszban mindenesetre jár t Pál a megtérése körüli időben (Gal 1,15-17). 

Pál nem beszél a megtérését megelőző lelki folyamatról sem. Az üldözött 
keresztényekkel folytatott viták, az ő tanúságtételük, hitvalló magatartásuk lehe-
tett Isten kezében előkészítő eszköz a Pál életébe való belenyúlásra. Megtérése 
után nem keresi fel a jeruzsálemi apostolokat, mint ahogyan Lukács írói céljának 
megfelelően beállítja, hanem a kelet-jordániai pogány vidékre megy (ezt jelzi az 
„Arábia" név). Nem magányos pusztaság volt ez a föld, nomád beduinok vándorol-
tak ott, és ismert hellenisztikus városok virágoztak rajta, köztük a mai Amman. 
Minden valószínűség szerint Pál már ott, a mai Jordánia területén prédikálta 
Jézust. Ennek a vidéknek volt ura Aretász király; helytartójának keze elől mene-
külnie kell a Damaszkuszba visszatért apostolnak (2Kor 11,32). 

Megtérése 32 körül lehetett, körülbelül két évvel Jézus megfeszítése után, 
harmincegynéhány éves korában. Mintegy három évvel később látogat Jeruzsá-
lembe, és veszi fel a kapcsolatot Péter apostollal, az ósgyülekezet első vezetőjével. 
A tizenöt napos tartózkodás alatt bizonyosan a Krisztusról szóló tanúságtétel 
került szóba közöttük. Ajelek azt mutálják, hogy Péter nem állt Pál útjába, de nem 
is jutottak teljes egységre a tanításban. Máskülönben érthetetlen lenne, miért 
tartott Pál továbbra is távolságot az ősapostoloktól, és miért hangsúlyozta nyoma-
tékosan később is: „Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én 
hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem, nem is taní-
tottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam" (Gal 1,11-12). Más 
megniylatkozásaiból persze tudjuk, hogy a Jézus Krisztus haláláról és feltámadá-
sáról szóló őskeresztény hagyományt tekintette az evangélium alapjának (lKor 
15,3-5). Amit az első hívő nemzedéktől „kapott", azt is „az Úrtól vette" (lKor 11,23). 
Isten belső kinyilatkoztatása a megdicsőült Krisztus valóságáról ezt megelőzte. 

Pál a Péterrel való találkozást követő, nagyjából 14 esztendőben először Szíria 
és Cilicia tartományokban folytat eredményes missziót (Gal 1,21-24). Majd a 
Barnabás nevű hellenisztikus zsidókeresztény (így nevezzük a Krisztusban való 
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hitre eljutott zsidókat) Antiókhiába hívja. Itt már előzőleg alakult gyülekezet a 
Jeruzsálemből menekült hellenisztikus zsidókeresztényekból, mely pogánymisz-
sziót folytatott a félmilliós világvárosban. A gyülekezet egyik alapítója ez a Barna-
bás volt. Antiókhia hovatovább jelentós pogánykeresztény gyülekezeti központtá 
válik. (Pogánykeresztényeknek hívjuk a nem zsidókból Krisztus-hitre jutottakat.) 
Az antiókhiai gyülekezet lett egy ideig Pál missziói munkájának hátvédje. 

48-ban vagy 49-ben történt az első kereszténység sorsdöntő eseménye, a jeru-
zsálemi vezető apostolok, valamint Pál és munkatársai tanácskozása. Ezen Jakab, 
Jézus testvére, akkor már a jeruzsálemi gyülekezet vezetője, Péter és János, akiket 
„oszlopoknak tekintenek - íija Pál -, felismerték a nekem adott kegyelmet, megál-
lapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, 
ők pedig a körülmetéltekhez. Csak azt kérték, hogy emlékezzünk meg a (jeruzsá-
lemi) szegényekről" (Gal 2,9-10). Az ősapostolok elismerték: lehet valaki keresztény 
anélkül, hogy zsidóvá lenne a körülmetélkedésnek és a törvény megtartásának 
vállalásával. Pál pedig hirdesse tovább a Krisztusról szóló evangéliumot a pogá-
nyoknak és a hellenisztikus zsidókeresztényeknek a törvénytől való teljes szabad-
ságban. (Az ApCsel másként mondja el a történteket, hogy Pált Jeruzsálemhez 
kösse és az ősapostolok alá rendelje. Érdemes elovasni a történeti tudósítást Gal 
1,1-14-ból, amelynek hitelességét az események további folyása is igazolja.) Ennek 
a döntésnek lett a következménye, hogy a fiatal kereszténység nem vált egy zsidó 
szektává, és kitárult az Egyház kapuja a pogányok előtt. Az un. zsidókereszténység 
és a hellenisztikus kereszténység kezet nyújtott egymásnak. Hogy azonban ez az 
esemény több volt,mint két fiatal keresztény ágazat megbékélése, s hogy ezzel 
nemcsak a pogány megtérők, hanem a Krisztus-hívő zsidók is Krisztus művének, 
a róla szóló evangéliumnak azonos értelméhez juthat tak el az kitűnik a Pál 
történeti visszaemlékezését keretező érvelésből (Gal 1,6-10 és 2,15-21). Nincs más 
evangélium, csak az, amelyet - a hellenisztikus fiatal keresztényekkel együtt - ő, 
a zsidó Pál és társai vallanak: „az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul 
meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által" (16.v.). Pál maga sem tudhatta, 
hogy ezzel nemcsak a kereszténység önértelmezését mentette meg, hanem vallá-
soktól függetlenül minden ember Istenhez való viszonyának alapkérdését vetette 
fel. (Ez a kérdés: rábízza-e magát teljesen Istenre, vagy föléje akar-e kerülni 
valamilyen módon a megnyerésével?) 

Nem folytatom Pál élettörténetét, mert feladatom más: a páli igehirdetés 
sajátságainak megkeresése az Újszövetség színgazdagságában. Azért időztünk 
hosszan Pál élete első felénél a két határvonalig, megtéréséig és a jeruzsálemi 
apostoli tanácskozásig, hogy háttérmagyarázatot kapjunk: miért vonul végig Pál 
levelein és munkásságán újra meg újra előtörve a kérdés, cselekedetek alapján 
vagy hit által állhatunk-e meg Isten előtt? Mert életútja a törvényt szegezte neki. 
Fiatal korában neveltetésével, keresztény korában ellenfelei (zsidók és keresz-
tények) által egyaránt. 

ATEOLÓGUS 
Pál nem írt „rendszeres teológiát", de nagyon is ott van minden írása mögött egy 
átgondolt teológiai rendszer. (Luthernál hasonló a helyzet.) Missziói útjaihoz 
kapcsolódó leveleiben, melyek 50-55 között íródtak, az első kereszténység életében 
felvetődő hitbeli és erkölcsi kérdésekre válaszol. Átfogó teológiai koncepciót, rend-
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szerbe foglalt kifejtést csak a Római levél tartalmaz. De ezt is gyakorlati érdekből, 
missziói feladatához kapcsolódva adja elő. Rómába készül, hogy a római gyülekezet 
támaszpontja legyen további missziói ú t jának Hispániába, az ibériai félsziget 
római provinciájába, a mai spanyol földre. Mintegy bemutatkozásként körvonalaz-
za az általa hirdetett evangéliumot. Még e levél mögött is ott feszülnek azonban a 
címzett gyülekezet problémái (14-15. fej.), s így a benne foglaltak tulajdonképpen 
a római gyülekezet „konkrét történeti helyzetéhez alkalmazott keresztény tanítás, 
missziói igehirdetés" ( Karner Károly). 

A páli levelek vázolt jellege és az apostol összetett gondolkozása, nem könnyű 
fogalmi világa nehéz feladattá teszi mondanivalójának megragadását és érthető 
magyarázatát. Próbálkozásomhoz türelmet kérek az olvasótól. A levelek keletke-
zéséről mondottakra itt utalok (lásd 13-15. o.). Az apostol a kérügmához, az 
őskeresztény igehirdetés tartalmához kapcsolódik. Azt viszi tovább (erre mutat tak 
az előző fejezetben Pál leveleiben megtalálható őskeresztény töredékek), és gazda-
gítja új gondolatokkal. Nyilvánvalóan az őskereszténység hellenisztikus ágához 
csatlakozik. Jól ismeri a görög fordítású Ószövetséget, a Septuagintát, s ennek 
révén az Ószövetségből táplálkozik. Gyermekkorától fogva két világ ha tá rán élt, a 
zsidó és a hellenisztikus gondolkozás találkozási pontján, s birtokában volt az un. 
késői zsidóság teológiai hagyományának. Eletének Krisztus-hívő fele szinte telje-
sen a hellenisztikus gyülekezetek körében zajlik. Az ószövetségi, a zsidó és a 
hellenisztikus örökség képviselője. Gondolkozásában, igehirdetésében mindegyik-
ből merít, s ezért nem lehet egyoldalúan hangoztatni teológiája előzményeit. 

AVÉGSŐ JÖVŐ 
Pál igehirdetését mindvégig átszövi az utolsó események várása. Ezt nevezzük 
eszkhatologikus reménységnek; a vele foglalkozó teológiai tanítás az eszkhatologia 
(a görög eszkhatosz szóból = utolsó, végső). Az apostol osztozik az őskeresztény 
reménységben: várja Krisztus közeli megjelenését dicsőségben, a holtak feltáma-
dását és a végső teljességet, amikor Isten lesz „minden mindenben" (lKor 15,28). 
Pál még az életében reméli mindennek bekövetkeztét. Egy, közelebbről nem ismert 
halálveszedelem átélése u tán számol ugyan azzal, hogy előbb kell meghalnia, mint 
a paruszia, Krisztus (vissza) jövetele megtörténik; de egyéni sorsától függetlenül 
továbbra is bizonyos az Úr közeli érkezésében (2Kor 5,8-10. vö. Fii 4,5b). A feszült 
várakozás néhány alkalommal konkrét tanácsait is befolyásolja. így lesz érthetővé 
a házasságkötést illető álláspontja: „A hátralevő idő rövidre van szabva", ezért ,jó 
az embernek úgy maradnia, amint van" (lKor 7,25-40). 

A vég közelségének tudata magyarázza missziói tempóját. A jeruzsálemi apos-
toli tanácskozás után, 56-os tavaszi elfogatásáig legfeljebb hét vagy nyolc éve van 
hátra . Korinthusban közben másfél, Efezusban két és fél évet tölt, egyébként 
missziói útjain összesen 4100 kilométert tesz meg (Schalom Ben-Chorin hivatkozik 
egy számításra az ApCsel nyomán). Az említett két helyről írja leveleit, melyek 
átfogják misszió munkáját . Úgy érezzük, mintha valami belső hajtóerő' űzné a 
sietésre. Az egyes gyülekkezeteken túl mindjárt országokban és tá jakban gondol-
kodik (Bornkamm). Mintegy feltételezi, hogy „a tűz a lángoló vonaltól jobbra és 
balra maga fog tovább terjedni" (Harnack). Ezért érzi befejezettnek a munkáját 
út ja egyes állomásain: „teljesen véghez vittem az evangélium hirdetését" - írja 



Pál apostol 33 

Rómába készülése eló'tt (Róm 15,19). Avég közeli várása sietteti, hogy az akkor éló' 
nemzedékhez, zsidókhoz és pogányokhoz eléljen Krisztus örömhírével. 

De két nagyon fontos vonás elválasztja az apokaliptikusoktól. Bár vesz á t 
elvétve apokaliptikus képeket az őskeresztény hagyományból (IThessz 4,13-18), a 
hangsúly nem a leírásokon van, hanem a Krisztussal való közvetlen találkozáson. 
S bármennyire bizonyos Krisztus dicsőséges jövetelének közelségében, nem az idó'i 
számítgatás nyomja rá bélyegét feszült várakozására, hanem a megvalósulás 
tartalma. 

A VÉGSŐ JELEN 
Ezt a szokatlan meghatározást próbálom adni a jelen időeszkhatologikus voltának 
kifejezésére, mely Pál igehirdetésének jellegzetessége. Az az isteni esemény, amely 
Jézus Krisztus halálában és feltámadásában végbement, meghatározza a jelent, 
el egészen az utolsó napig. Ezért Krisztus óta minden idő eszkhatologikus jelen. 
„Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme új jött létre" 
(2Kor 5,17). Az új teremtés, amelyet az őskeresztény apokaliptikus reménység az 
utolsó napokban vár - „íme újjá teremtek mindent" (Jel 21,5) -, a Krisztus-esemény 
által bizonyos értelemben a jelen valósága lett. Akorinthusi levélből fentebb idézett 
két mondat közül az első az egyénre vonatkozik. A második azonban már egyetemes 
érvényű, sőt kozmikus vonatkozású. Nemcsak üdvjövőról beszélhetünk, hanem 
üdvjelenről is. A „Krisztusban" jellegzetes páli kifejezés: a Krisztus halála és 
feltámadása által meghatározott létet jelenti (Lohse). A New Being - ahogyan 
Tillich magyarázza. Az „új teremtés" nem egyszerűen megváltozott életet jelöl, 
ahogyan érteni szokták a keresztény ember új életére. Azt az új létet fejezi ki, 
amelybe Jézus Krisztus halálának és feltámadásának üdveseményével kerültünk. 

Az eszkhatologikus, végsőjelen ezt az új létet foglalja magában. Vagy más páli 
fogalommal, amelyet örökölt: új világkorszak az elmúló evilág helyett (lKor 7,31-
ben az „elmúlik" jelenidő. Tehát: ez a világ már múlóban, Isten jövendő világa, az 
új teremtés már jelen van.) Az új, isteni világkorszak első jele, a feltámadás 
nyitánya, Krisztus feltámadása volt. További jele a Szentlélek működése (már az 
Ószövetség a Lélek kiáradását az utolsó napokban várta). Az új világ eseménye a 
megdicsőült Krisztus jelenléte a Szentlélek által. A Szentlélek nyilatkoztatja ki 
Istennek Krisztusban véghezvitt üdvcselekvését. Ugyanígy a jelen eszkhatologikus 
valósága a keresztről hangzó ige, s Istennek általa meghirdetett kegyelme, szere-
tete. Ilyen nem-evilági valóság a földön a Krisztus-hit, az Egyház, és sorolhatnám 
a végső jelen további ajándékait. 

Pál értelmében azt mondhatjuk, hogy Jézus Krisztussal egy új dimenzió hasí-
totta át a történelem idősíkját, a transzcendens dimenzió. 

A VÉGSŐ JÖVŐ ÉS JELEN FESZÜLTSÉGE 
Pál apostol rendkívüli teljesítménye: úgy hirdette az eszkhatologikus jövő és az 
eszkhatologikus jelen valóságát, hogy a kettőt egyensúlyba hozta a keresztény 
ember hitében és életében. Úgy vár ta Krisztus közeli dicsőséges jövetelét, hogy 
közben tele vannak levelei a keresztény gyülekezet és ember mindennapi felada-
taira való figyelmeztetéssel, a közösségi kapcsolatok erősítésével és mindenekfölött 
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a cselekvő szeretetre való biztatással. Teológiai szaknyelven: az eszkhatologia és 
az etika szorosan összetartoznak Pálnál. 

Kevésbé ismert a Bibliával foglalkozók előtt a másik irányú küzdelme: az 
apostolnak több gyülekezetében olyan csoportokkal, irányzatokkal kellett harcol-
nia, amelyek a eszkhatologikus jövőt m á r megvalósulni vélték a jelenben. Helle-
nisztikus keresztény irányzatok hajlamosak voltak átvenni környezetük misztéri-
umvallásainak enthuziazmusát (rajongását). Pál leveleiben számos nyomát talál-
juk ennek a küzdelemnek. 

Jellemző a keresztségről vallott felfogása, amely a r ra is jó például szolgál, 
hogyan vesz át vallási fogalmakat a környező pogány világból, s ezzel elmélyíti a 
keresztény tartalmat, meg nem hamisítva azt. A hellenisztikus gyülekezetek 
kezdettől fogva gyakorolták az őskeresztény keresztséget, mégpedig rövidesen új 
értelmezéssel. Kapcsolódtak a misztériumvallások képzetéhez, amely szerint egy 
istenség tisztelői a beavatással összeforrnak istenük sorsával: a keresztény ke-
resztséget úgy ragadták meg mint részvételt Krisztus halálában és feltámadásá-
ban. Pontosan megtaláljuk egy később író páli tanítványnál ezt a hellenisztikus 
keresztény felfogást, mely szerint a megkeresztelt ember Krisztussal együtt elte-
mettetik a halálban és vele együtt feltámasztatik Isten erejébe vetett hi t által (Kol 
2,12). Pál apostol ennek a tanításnak az első felét változatlanul képviseli: a 
keresztségben megtörik fölöttünk a bűn hatalma, nem a bűntelenség értelmében, 
hanem abban a jelentésben, hogy lehetőségünk nyílik az Istennek való szolgálatra. 
Ám a hittétel második felét már korrigálja: fel támadásunk a végső jövő reménysé-
ge; a keresztségben Krisztus feltámadása az új élet feladatát helyezi elénk. ,A 
keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amint Krisztus 
feltámadott a halottak közül az Atya dicsősége által, mi is megújult életben jáijunk. 
Mert ha eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszük 
vele a feltámadásáéban is (Róm 6,4-5). A Jet tünk" perfektum, a „leszünk" jövő idő. 
A görögben a perfektum azt fejezi ki, ami a múltban egyszer létrejött és a jelenben 
is érvényes. Az apostolnál az eszkhatologikus jelen nem takarja el, nem szívja fel 
magába az eszkhatologikus jövőt. 

A feltámadás kérdésében is megfigyelhető hasonló álláspontja. A korinthusi 
gyülekezetben uralkodó rajongó irányzat a megváltás célját elértnek vélte. Ezért 
bár Krisztus feltámadását vallották, de a holtak eljövendő feltámadását tagadták 
(lKor 15,12). Már megtörténtnek tar tot ták szellemi értelemben, amint egy későbbi 
újszövetségi helyen szó szerint olvassuk: „a feltámadás már megtörtént" (2Tim 
2,18). Az első korinthusi levél 15. fejezetében ezzel az állítással küzd Pál, és így 
érvel: „ha a halottaknak nincs feltámadásuk, akkor Krisztus sem támadt fel" (13. 
vers). A keresztség mennyei lelki testet közvetít - a korinthusi rajongók szerint -, 
s ezzel a földi test lényegtelen burokká alacsonyul (Käsemann). Emiatt kényszerül 
Pál, hogy a jövendő fel támadást próbálja képzelettel ecsetelni: akkor ad Isten „lelki 
testet" (lKor 15,42-44). 

Pál az eszkhatologikus jövőt és jelent egyaránt vallja, s ezért két irányban kell 
küzdenie az eszkhatologia egyoldalúsítása ellen. A keresztény ember a „már igen" 
és a „még nem" kettősségében él. Ha a ket tő közül bármelyik meggyengül, elveszít-
jük az alapvető feszülséget, amely reménységünket, hi tünket , szeretetünket élteti, 
mint ahogyan az elektromos feszültség az áram erejét adja. Ha elmarad a halál 
utáni végső teljesség bizonyossága, vagy ha a jelenünkből hull ki mindannak 
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valósága, amit Isten kegyelmes szeretete Jézus Krisztus által számunkra és az 
egész világ javára véghezvitt, szárnyszegetté válik keresztény voltunk - akár a 
jövőre tekintve, akár a jelenben élve. 

HITVALLÁS KRISZTUSRÓL 
Pál apostol Jézus földi életéről és tanításáról nem szól. Van ennek ténybeli oka, 
történeti magyarázata. Mint láttuk, alig volt érintkezése a jeruzsálemi ősgyüleke-
zettel és Jézus tanítványaival. Megtérése után a hellenisztikus gyülekezetek 
vonzáskörében mozgott. Az elzárkózásában, tartózkodásában esetleg rejlő lelki 
motívumokat nem tudjuk felderíteni. Ugyanakkor tisztelettel tekintett a jeruzsá-
lemi gyülekezetre, adományokat gyűjtött szegényei javára, de mindig megőrizte 
függetlenségét az ősapostoloktól. Az egyetlen adódó magyarázat, hogy elhívatása 
a pogányok közé szólította, ahol a hellenisztikus őskereszténység élt. Aké t teljesen 
különböző munkaterület meghatározta igehirdetésük eltérő sajátságait. A legvilá-
gosabb meghatározást e kérdésben ő maga adja (Gal 2,6-7); az ősgyülekezet 
tekintélyesei „elismerték, hogy rám van bízva a körülmetéletlenség [a pogányság] 
evangéliuma, mint ahogyan Péterre a körülmetélésé [a zsidóságé]. Jézus szavainak 
és tetteinek alakuló hagyománya palesztinai területen kezdett formálódni; Pál 
kívül élt a hagyományalakulás sodrásán. 

Pál apostol Krisztusról szóló igehirdetésének sajátossága, hogy Jézus halála és 
feltámadása a döntő, sőt az egyetlen, ami neki Jézus személyében és sorsában 
fontos; beleértve emellett emberré lételét és tényként a földi életét. Eletének a 
mikéntjéből csak az a lényeges, hogy egy konkrét ember volt, éspedig zsidó. Az 
életfolytatása, munkálkodása, személyisége nem játszik szerepet Pál szemében, 
néhány jézusi mondástól eltekintve, amelyeknek nincs központi szerepük. Bult-
mannak eme megállapításai a páli igehirdetés jellemzésére vitathatatlanok. (Ami 
e tudósnál kifogásolható, az ennek a tételnek kiterjesztése a keresztény hit egész 
Krisztus-szemléletére.) Pál szemében az emberré létei is a keresztben találja meg 
célját és értelmét (Gal 4,4-5): Isten „tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyá-
junkért odaadta" (Róm 8,32). Az „odaadta" értelme: halálra adta (Róm 4,25). 

Pál számára Jézus földi életének az az eseménye, amelyben Isten üdvözítő tette 
végbement, a keresztfán szenvedett halála (Jézus feltámadása már nem tartozik 
földi életéhez). A korinthusiaknak írja: „Én is, amikor megérkeztem hozzátok, 
testvéreim, nem úgy érkeztem mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével 
hirdeti nektek Isten titkát. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek 
másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről" (lKor 2,1-2). Igen, 
az a szent „egyoldalúság" jellemzi Krisztusról való tanúskodását, hogy halála és 
feltámadása mellett Jézusról más nem érdekli. De Pálnak éppen ez volt a rendelt 
ecsetvonása az Újszövetség palettáján: a legnagyobb isteni titok (a ma leghívebb-
nek tartott szövegvariáció szerint ez a szó áll az idézett helyen, ezért fordítottam 
így a megszokott „bizonyságtétel" helyett), a Krisztus keresztjében rejlő isteni tett 
megvilágítása. 

Ma sokakhoz közelebb állnak az evangéliumok és bennük „Jézus élete", Pál 
szava pedig háttérbe szorul. Nem is olyan szokatlan sorsa ez Pál leveleinek, mint 
láttuk az egyháztörténet során. Ezzel elveszíthetjük Jézus legnagyobb tettének, 
halálának a reánk áradó, hitünk sorsát eldöntő hatását. S vele még mindazt a 
kincset, amelyet Pál levelei, gyakran bánya mélyére rejtetten, tartogatnak minden 
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idők nemzedékének. S közben, Pál elejtésével, a négy evangéliumot is rosszul 
olvassuk. Mert azok is a kereszt és húsvét felé futnak, ott lelik csúcspontjukat. 
Csak az a különbség, hogy Pálnál Krisztus halála és feltámadása mellett földi élete 
homályba vész, viszont annál mélyebben, Isten erejével ragyog fel az evangélium, 
a Jézus Krisztusra/ szóló örömhír. 

Mi történt Jézus Krisztus kereszthalálában? Pál átveszi és elmélyíti az őske-
resztény értelmezéseket (lásd könyvünk 20-21 lapját): engesztelő áldozat, helyet-
tesítő ádozat, váltságdíj (megváltás). A gyakran előforduló „érettünk" szintén 
áldozatként értelmezi Jézus halálát (2Kor 5,14-15; Gal 3,13). A megváltást Pál a 
bűn és halál hatalmából való kiszabadításnak érti. Maguk az eredeti fogalmak már 
szimbólumok, de amit jelképeznek, az Krisztus halálának valóságos üdvjelentősé-
ge. 

Merőben új azonban Pál szava, amikor közvetlen beszédben fejezi ki a kereszt 
üdveseményét: „Isten ... az irántunk való szeretetét abban mutat ja meg, hogy még 
akkor, amikor bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk" (Róm 5,8). Úgy állítja 
elénk it t Krisztus keresztjét, mint Isten szeretetének egyszersmindenkorra szóló 
híradását, amely minden időben élő emberek számára érvényes (a „mutatja meg": 
jelen idő!). Jézus halálában Isten szeretetéről a nekünk ajándékozott Szentlélek 
győz meg (Róm 5,5). A „meghalt ér tünk" szókapcsolatban a második szó Pálnál 
egyre inkább Isten, Krisztus szeretetének hangsúlyozásává válik a kereszt tényé-
ben. 

Jézus halálában az Isten szeretete nem mint isteni tulajdonság mutatkozott 
meg, mintegy statikusan. Ahogyan Krisztus halála tet t volt, Isten iránti engedel-
mességének és az emberek iránt való szeretetének tette, Isten irántunk való 
szeretete is aktusként fejeződik ki a keresztben: a megbékéltetés eseményében. A 
„megbékéltetés" szavát (főnévi és igei formában) egyedül Pál használja Isten és az 
emberek viszonyára az Újszövetségben. Itt ismét sajátos páli kinccsel találkozunk. 
Emberi viszonylatból származó kifejezés (ókori görög okmányokban házasfelek 
kibékítésével kapcsolatban olvashatjuk), de már nem tartozik a csak jelképesen, 
áttételesen alkalmazható antik fogalmak sorába, amelyekkel az őskereszténység 
közelítette meg Jézus halálát. „Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbé-
kéltetett az Isten önmagával Fia halá la által, akkor miután megbékéltettünk, még 
inkább üdvözíteni fog élete által" (Róm 5,10). A már tárgyalt mondat - „A régiek 
elmúltak, íme új jött létre" - így folytatódik: „mindez pedig Istentől van, aki 
megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés 
szolgálatát. Ugyanis Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette a világot önma-
gával, úgyhogy nem számította be nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés 
szolgálatát" (2Kor 5,17-19). 

A most olvasott páli mondatok rendkívül világossá teszik Krisztus keresztjének 
és feltámadásának üdvjelentőségét. Isten szeretete Jézus értünk történt halálán 
át úgy nyúl a vele ellenséges viszonyban levő emberek, az egész világ felé, hogy a 
bűnbocsánat által rendeződjék Isten és ember viszonya. S ebben az új viszonyban 
az ember elfogadja a feltámadt, megdicsőült Krisztust Urának. „Mert Krisztus 
azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön 
uralkodjék" (Róm 14,9). Nem Istenben ment végbe változás Krisztus halála révén. 
Isten haragja ugyan megfigyelhető az emberiség életében, főként abban, hogy 
istentelenségük és gonoszságuk miat t kiszolgáltatta őket saját önzésüknek és 
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vétkeiknek, de szeretete Krisztus jövetele előtt is megnyilatkozott türelmében 
(Róm 1,18-32; 3,25-26). Most pedig Fiának, Jézus Krisztusnak halálával és feltá-
madásával fordul az emberek felé, hogy ellenségből gyermekeiként tekintsenek 
reá, szeretete viszontszeretetet ébresszen bennük Isten és egymás iránt. Ez a 
kereszt üdveseménye. (Hátra van még az apostol szótárából Jézus halála üdvjelen-
tőségének leggyakoribb, központi fogalma: a megigazulás. Erről később szólok.) 

Már eddig is alig idézhettünk Páltól Krisztus kereszthalálára vonatkozó mon-
datot, hogy ne foglalta volna magában Krisztus feltámadását is. A két üdvtény 
elválaszthatatlan. Megfigyelhettük azt is, hogy Jézus feltámadásának teljes jelen-
tősége a „végső jövőben" bontakozik ki. Emellett a feltámadott Krisztus ereje már 
a jelenben megmutatkozik a benne hívő életében. Pál arról szól, hogy Isten erejét 
megtapasztalja az üldöztetésben, s így folytatja: „Jézus halálát testünkben hordoz-
zuk, hogy Jézus élete is nyilvánvalóvá legyen testünkben" (2Kor 4,10). Az apostol 
életében a feltámadott Krisztus jelen van. Néhány mondattal később pedig a 
jövőről: „Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt 
minket is fel fog támasztani, és maga elé állít veletek együtt" (14.v.). Későbbi 
levelében is ismétlődik a kettős bizonyosság: „hogy megismerjem őt és feltámadása 
erejét" - a jelenben, s „eljussak a halálból való feltámadásra" (Fii 3,10-11). 

A már említett „Krisztusban" kifejezés a megdicsőült Krisztus jelenlétét fejezi 
ki híveiben. (A „Krisztusban" kifejezést a magyar fordítások néha körülírják: 
Krisztus „hívei", „hisznek", a hívók, „lettek kereszténnyé". Ezzel az eredeti jelentést 
elfedik: a Krisztus által meghatározott létről a hangsúly a hívő emberre tolódik.) 
Pál a Krisztusban való léttel nemcsak az egyes keresztényt, hanem a keresztény 
gyülekezetet is jellemzi (Gal 1,22. Az eredetiben itt „Krisztusban" áll.) 

A feltámadt Krisztus jelenlétét a gyülekezetben elsősorban az igehirdetés 
hordozza. „... amikor hallottátok tőlünk az Isten szavát, nem emberi szóként 
fogadtátok be, hanem Isten szavaként, aminthogy valóban az, és annak ereje ha t 
is bennetek" (IThessz 2,13). Akereszten végbement üdveseményt, a békéltetést az 
igehirdetés viszi tovább és szét az emberekhez, ahogyan a már idézett helyen a 
„békéltetés szolgálatát" így magyarázza Pál: „és reánk bízta a békéltetés igéjét. 
Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért 
kérünk, béküljetek meg az Istennel!" (2Kor 5,19-20). 

Az igehirdetés gyűjti össze gyülekezetté, egyházzá az elhivatottakat, amint Pál 
ezzel és más, hasonló tartalmú szavakkal a hívőket nevezi. A gyülekezetnek, 
egyháznak Pál új megjelölést ad, s ezzel a tulajdonképpeni mivoltát ragadja meg, 
ismét - mint szinte minden, fogalmat alkotó vagy továbbépítő esetben - Jézus 
Krisztus felől nézve: Krisztus teste. Hasonlatként is használja a gyülekezetre a test 
képét: olyan élő közösség, amelynek tagjai, mint az emberi test különböző szervei, 
teljesítik a reájuk szabott feladatot, s kapott karizmájuk szerint szolgálják a 
gyülekezet, az egyház életét ( lKor 12,14-26). Ezt a képies beszédet meg kell 
különböztetnünk a Krisztus testéről tulajdonképpeni értelemben mondottaktól, 
amelyek ezt a szakaszt körülveszik (lKor 12,12-13., 27-31. versek). Az egyházat 
nem a tagjai alkotják, mint egy egyesületet, hanem maga a megdicsőült Krisztus. 
Ezért az egyház, a gyülekezt is a jelen eszkhatologikus valósága. Az egyes ember 
a keresztség által lesz Krisztus testének részévé (lKor 12,12-13). Ezt megelőzi -
Pál apostol korában vagyunk! - az igehirdetés, „Krisztus beszéde" és a hit (Róm 
10,17). Ezért mondhatja nekik Pál: „Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként 
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annak tagjai!" (lKor 12,27). A tagok között Isten osztja szét a kegyelmi ajándéko-
kat, a karizmákat, és rendeli a tagokat különféle szolgálatokra. De a legnagyobb 
kegyelmi ajándék és a mindent felülmúló keresztény út: a szeretet (agapé) (lKor 
12,28-31 és folytatása, a 13. fejezet). 

Krisztus testének páli képzete az úrvacsoráról alkotott felfogását is meghatá-
rozza, bár magát a Krisztussal való közösség alapgondolatát a hellenisztikus 
gyülekezettől veszi át. A szereztetési ige lényegében Márk evangélista közlésével 
egyezik. Amegdicsőült Krisztus mennyei teste azonos a megfeszített Jézus testével; 
ezért téves az a többször vitatott kérdés, hogy az úrvacsora szentségében az 
Újszövetség melyik testre gondol. (Az előzőről szól Pál Róm 7,4-ben, az utóbbiról 
lKor 15,47-49-ben.) Hogy a szakramentális (a szentség vételében létrejövő) közös-
ség az úrvacsora tulajdonképpeni értelme, azt mutat ja lKor 10,16 (Bultmann): „Az 
áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A 
kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?" (lKor 
10,16) Krisztusnak a keresztfán érettünk odaadott teste jelen van az úrvacsorában 
a belőle fakadt áldással és uralmi igénnyel: Krisztus jelenlevő teste és vére ellen 
lehet vétkezni lKor 11,27., 29 szerint (E. Schweitzer). Mégpedig azzal, hogy 
testvérietlenül nem váiják meg a később érkezőket (lKor 11,33). 

Az úrvacsora a kereszten végbement üdveseményt közvetíti. De abból, hogy 
Krisztus halálának jelenvalóvá lételét az úrvacsora által Pál „igehirdetésnek" 
nevezi (lKor 11,26), tehát ugyanazzal a szóval jelöli meg, mint a prédikációt (az 
eredetiben kijelentő mód szerepel: az úrvacsora vételével „hirdetitek" az Úr halá-
lát) -, kitűnik, hogy az úrvacsora szentségét a szóbeli igehirdetéshez számítja, mint 
annak különleges módját. Az úrvacsorára is érvényes: , A h i t tehát hallásból van, 
a hallás pedig Krisztus beszéde által" (Róm 10,17). Az apostolt igazolja az a régi 
egyházi tétel: az úrvacsora - látható ige. A szentség hatóereje ezek szerint nem az 
„elemekben", hanem a cselekményben mint igehirdetésben rejlik. 

A megfeszített és feltámadt Jézus Krisztus jelenléte a gyülekezetben, az egyes 
hívőben az igehirdetés, a keresztség, az úrvacsora által egyúttal azt is jelenti, hogy 
a jelenvoltának legnyilvánvalóbb helye, alkalma a gyülekezeti összejövetel, isten-
tisztelet. 

Krisztusnak a gyülekezetben, egyházban való ottléte a Szentlélek működése 
által megy végbe. így mindaz, amit Pál a megdicsőült Krisztusról mond, a Szent-
lélek munkájába torkollik. A teljes összefüggést az apostol klasszikus szavai 
világítják meg: „Senki sem mondhatja „Jézus Úr", csak a Szentlélek által. A 
kegyelmi ajándékokban ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különb-
ségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. Különbségek vannak az 
[isteni] erő megnyilvánulásaiban is, de az Isten, aki mindent mindenben véghez-
visz, ugyanaz" (lKor 12,3b-6). Ez az igehely a Szentháromságról később kialakult 
hitvallás első nyoma az Újszövetségben. 

ISTEN IGAZSÁGA 
Pált saját gondolataiban, szellemi világában próbáljuk megérteni, bármennyire 
idegennek tűnik is ez a fogalmi rendszer a mai ember számára. A benne rejlő isteni 
igazságok azonban a mához ugyanúgy szólnak. De aktualizálásuk csak igazi 
megértésük nyomán lehetséges. Különösen elvontnak, „dogmatikusnak" érződik 
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az, amihez most érkeztünk: a megigazulás tanítása. Mégse hátrál junk meg: majd 
kiderül, hogy mit tud vele kezdeni mai hívő gondolkodásunk. 

Az „Isten igazsága" fogalomnak ószövetségi és zsidó háttere van; a korabeli 
kumráni közösségnek jelentős hittétele volt. Az őskereszténység is hirdette, de 
ahogyan azt Pál megfogalmazta és teológiájának középpontjába helyezte, az me-
rőben új. A Jézus Krisztusról szóló evangéliumban „Isten az ő igazságát nyilatkoz-
tatja ki" (Róm 1,17). Isten igazsága ebben az összefüggésben nem Istennek egy 
tulajdonsága, noha magában foglalja Isten igazságos voltát is. Ellenben itt Isten 
cselekvéséről van szó: Isten Jézus halálában a bűnös embert, akit haragjának 
jelenvaló és eljövendő ítélete sújt, kegyelmében részesíti. Ez felmentő ítélet; az 
őskereszténység nyelvén: bűnbocsánat. A kegyelemben részesítés az „istentelent" 
éri - mondja ki Pál (Róm 4,5). Ezáltal az ember „igaz", Istennek tetsző emberré lesz. 
De nem gépiesen, automatikusan, hanem a hit által: Isten „igazzá teszi, aki 
Jézusban hisz" (Róm 3,26). Még világosabban: „annak, aki nem szolgáltat munkát 
[azaz nem támaszkodik jócselekedetre], hanem hisz abban, aki elfogadja igaznak 
az istentelent, annak [Isten] a hitét számítja igazságul" (Róm 4,5. Karner Károly 
fordítása.) 

Ugyanerről van szó, amikor az apostol a keresztény ember igazságáról, azaz igaz 
voltáról beszél: „nem saját igazságom van a törvény alapján, hanem a Krisztusba 
vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján" (Fii 3,9). Ha az isteni törvényt 
teljesíteni tudná az ember, akkor lenne „saját" igazsága. A hitből való igazság sem 
érdemünk, mert a Krisztusban való hitet Isten adta („adatott": Fii 1,29). A kegye-
lem és a hit egyaránt Isten merő ajándéka. A hit által való igazság nem más, mint 
Isten kegyelmező igazsága. A két fogalom, Isten igazsága és a mi igazságunk 
ugyanazt jelenti: kegyelemből, hit által igazak vagyunk. 

Pál ezt az igaz voltunkat szembeállítja a törvényből való igazsággal. A„törvény" 
a zsidó Pál számára az isteni törvényt jelenti, amelyet az Ószövetségben a Deute-
ronómium (a mi magyar Bibliánkban: Mózes ötödik könyve) foglal össze, és ennek 
nyomán a zsidó írástudomány 613 tiltó és követelő parancsolata fog át. Ezek 
határozták meg a kegyes zsidók közösségi és egyéni életét. Pál törvényen az egészet 
érti, az ekölcsi vonatkozásúakat csakúgy, mint a kultikus jellegűeket. Isten azon-
ban a pogányoknak is megjelentette akaratát . Az emberekben benne élő lelkiisme-
ret tanúskodik arról, hogy „a törvény cselekedete be van írva a szívükbe" (Róm 
2,15). így tehát mindenkinek, zsidónak és pogánynak tudtul adatott a „törvény", 
Isten rendelkező akarata, amely fellebezhetetlenül, maradéktalan teljesítést köve-
tel az embertől. 

Ez az út járhatatlan. A törvény betöltése lehetetlennek bizonyul. Pál erre nem 
a zsidó hagyományokat követő hosszú életszakaszában jött reá, mint Luther 
szerzetes korában saját erőfeszítései kudarcával. Az apostol Jézus Krisztus meg-
ismerése után, már a Krisztusról szóló evangélium fényében látta meg az isteni 
törvény teljesítésén alapuló vallásosság csődjét. A hit szemével visszatekintve 
beszél a Krisztust nem ismerő ember hiábavaló, belső küzdelméről a bűnnel, mint 
keresztény korában tudatosult felismeréséről: „nem azt teszem, amit akarok: a jót, 
hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat" (Róm 7,19). Ezt az egész 
szakaszt érdemes elolvasni: Róm 7,7-25. Egyrészt megvilágítja Isten törvényének 
pozitív jelentőségét. Már előzőleg is mondta Pál, hogy a törvény szerepe a bűn 
felismertetése az emberrel (Róm 3,20). Ehhez itt méghozzáteszi, hogy a parancso-
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lat mintegy felébreszti az emberben a gonosz kívánságot, s ezáltal nyilvánvalóvá 
lesz az ember valódi, bűnös állapota (Róm 7,18). Másrészt éppen a törvény által 
kerül napvilágra a bűn hata lma az emberen (Róm 7,16-17). 

A törvény teljesítésének minden emberre érvényes csó'dje az a háttér, amelyen 
teljes fényében felragyog az egyetlen lehetséges út: hinni Isten kegyelmes tettét, 
mellyel igazzá tett bennünket Krisztus halálában megmutatkozó szeretetével. Ez 
a hit által való megigazulásnak a mai korban igen idegenül hangzó tanítása, de 
akkor, Pál apostol idején (és Luther korában) lelkiismereti terhek és hiábavaló 
vallási teljesítmények gyötrelmes tudatától megszabadító örömhír volt: „hit által 
igazul meg az ember a törvény cselekedete nélkül" (Róm 3,28). Ε sokat vitatott páli 
mondat szó szerinti fordítása értelem szerint két kiegészítést kíván. Az elsó't Luther 
tette híres német bibliafordításában: „egyedül" hit által. Az egyedül szó betoldása 
sok ellentmondást váltott ki a múltban, különösen katolikus oldalról. Ma már ez 
a vihar megcsendesedett, mert világossá lett: az apostol által fogalmazott tétel 
teljesen kizárja azt, hogy cselekedetek révén elnyerhetnénk az üdvösséget. A 
katolikus írásmagyarázó, Κ. H. Schelke teljes joggal írja 1966-ban: „Ez az 'egyedül' 
szó kétség nélkül Pál mondásának valódi értelmét érvényesíti". 

Az apostol tömör fogalmazása az értelemhű fordításban még egy kiegészítést 
kíván, melyet a következő'fordításokban az általam aláhúzott szavak jeleznek: „hit 
által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül " (mai protestáns 
fordítás); „... a törvény szerinti tettektől függetlenül " (mai katolikus fordítás); „... 
anélkül, hogy a törvény cselekedetei számba jönnének " (P. Althaus). Pál ugyanis 
sehol nem mond olyant, amivel alaptalanul vádolták szóban forgó mondatát még 
néha protestáns oldalról is, hogy ő lényegtelennek tar t ja a Krisztusban hívő 
életében a jó cselekvését. Éppen ellenkezőleg, ahogyan minden leveléből meggyő-
ződhetünk! Pál az Isten előtti érdemszerzés gondolatát zárja ki fentebbi megálla-
pításával, mert abban a pillanatban, amikor nekünk bármi tett javunkra szolgál-
hatna Isten előtt, ezzel nyomban kisebbednék kegyelmének egyedüli nagysága. 

Hiábavaló az a vita is, amely napjainkig folyik teológiai berkekben: mintha Pál 
azt állítaná a megigazulásról szóló tanításában, hogy Isten „csak" igaznak nyilvánít 
bennünket, de semmi változás nem történik bennünk.A „csak"-ot azért tettem 
idézőjelbe, mert Isten szava mindig teremtő hatalom. Azzal, hogy igaznak jelenti 
ki a bűnös, istentelen embert - igazzá is teszi. Ez azt jelenti: félelem nélkül, 
bizodalommal, mint szeretett gyermekei tekinthetünk Istenre, és indíttatást, erőt 
kapunk tőle a neki való hálás engedelmességre. Az Isten igazsága fogalomban a 
„hatalom és ajándék elválaszthatatlan kapcsolatának tudatára kell ébrednünk. [...] 
Az egész páli teológia egyik alapjelenségéről van szó. [...] Például 2Kor 12,9 és 
13,3-4 szerint Isten ereje mint ajándék egyúttal munkálkodik is bennünk..." (E. 
Käsemann). A megigazulás és a Krisztusban való lét összetartoznak (G. Friedrich). 

Istennek az embert igazzá tevő cselekvését a Krisztusról szóló örömhír viszi 
végbe azokban, akik az Isten kegyelmes szeretetéről szóló igét hittel fogadják. A 
hit Pál számára elsősorban engedelmesség: az evangélium üzenetének hívő elfo-
gadása az engedelmesség aktusa - állapítja meg Bultmann, mert a hit a megfeszí-
tett Jézust Úrnak ismeri el (Róm 1,5: „a hi t engedelmesség" - az eredeti szövegben!). 
Ugyanő a keresztény hit további ta r ta lmát helyesen így foglalja össze: vallástétel 
(Róm 10,9), reménység (Róm 6,8), félelem (önmagára tekintve, ellentétben az 
elbizakodottsággal: Róm 11,20), bizodalom (Isten üdvcselekvésére támaszkodva: 
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2Kor 3,4; 1,9), életfolytatásunk meghatározója (Gal 2,20), ismeret (lKor 1,4-6). 
Mindez azt jelenti, hogy a hit Pál értelmében nem egy tan elhívése, hanem átfogja 
az egész keresztény életet. A hit az az edény, amelyen át Isten irgalmasságának 
tudata beleárad hajtóerőként a keresztény ember cselekvésébe, és a hétköznapokat 
„istentisztelet", istenszolgálat helyévé teszi (Róm 12,1-2). Pál számára a szent és 
a profán között nincs elválasztó ha tá r (E. Käsemann). A hit a szeretet cselekede-
teiben nyilatkozik meg (Gal 5,6). Ezt fejezte ki Luther a Római levélhez í r t 
bevezetésében: „A hit valami eleven, szorgos, tevékeny, hatalmas dolog, melynek 
lehetetlen, hogy ne cselekedjék szakadatlanul jót." 

Luther mondását - a keresztény ember „simul iustus et peccator", egyszerre igaz 
és bűnös - gyakran vitatták, mintha az „egyszerre" békés kiegyezést jelentene a 
hivő igaz volta és a bűn között. Pedig ez ténymegállapítás: „nem absztrakt előzetes 
alaptétel, hanem konkrét utólagos tapasztalati mondat, imádságos tapasztalat " 
(H. G. Pöhlmann). Hívő embernek képmutatás nélkül ma sem lehet más tapasz-
talata önmagáról. A hívő Isten előtt igazzá lett, új létre jutott, de bűnös emberi 
természete nem változott meg. Önmagában nézve halála órájáig bűnös marad: 
mindig rászorul Isten kegyelmére. És ez nemcsak hívő tapasztalat, hanem a 
Szentírás tanúságtétele. Luther mondatában az „és" nem belenyugvás a vétkezés-
be, hanem felhívás Isten igazzá tevő cselekedetének újbóli megragadására és a bűn 
elleni küzdelemre. 

Az ingyen kegyelemből, hit által való megigazulás páli tanításával nem egyez-
tethető össze a cselekedetek alapján, tehát érdem szerinti utolsó ítélet hagyomá-
nyos tétele. Az utolsó ítélet képzete a zsidóságból származik, és az őskeresztény 
igehirdetés is tartalmazza. Innen került bele néhány helyen Pál leveleibe (lásd 
különösen 2Kor 5,10-et). Pál nem dolgozza fel az ellentmondást az átvett hagyo-
mányrészlet és Isten kegyelmező igazsága között. A kereszten történt isteni cse-
lekvés és az ezt elfogadó (élő, tevékeny) hit mint az üdvösség egyetlen lehetősége 
kizárja a cselekedetek alapján történő végső ítélet gondolatát. Ha jól látom, 
egyetlen hely van Pál leveleiben, ahol összekötő szálat találunk a két tanítás között, 
de ez a szál éppen az isteni kegyelmezés megtörtént ténye mellett szól. Alig van 
még egy bibliai szakasz, amely ennél erőteljesebben zengené Isten, Krisztus 
irántunk való végérvényes szeretetének dicséretét: ,Aki tulajdon Fiát nem kímélte, 
hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt min-
dent? Ki fogja vádolni Isten választottait? Isten, aki igazzá tet t bennünket? Ki 
ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki Isten jobbján van, 
és esedezik is értünk?" (Róm 9,32-34) Ezt a bizonyosságot egyetlen aggodalom 
kísérheti: a hit elvesztésének félelme, amely minden hívőt alázatos remegéssel és 
Isten hűségébe vetett bizodalommal tölthet el, de teljességgel ellenkezik a cseleke-
detek alapján történő ítélet gondolatával. Mert akkor mindenkinek vége, s az egész 
evangélium, amelyről Pál és az első kereszténység vallást tett, összeomlik. Az 
apostol eljut eddig a kétségbeejtő feltételezésig, hogy elutasítsa: „ha a törvény által 
van az igazzá válás, akkor Krisztus hiába halt meg" (Gal 2,21). 

Pál tanításának vázolása során nem foglalkozhattunk a páli teológia belső 
fejlődésével, ami világosan nyomon követhető levelei történeti sorrendjében. Az 
elsőthesszalonikai levelet legalább három év választja el a következőtől, a galáciai 
levéltől. Az apostol közbeeső hitbeli és eszmei elmélyülését tükrözi az utóbbi levél, 
amelyben először vetődik fel és kerül központi helyre a hit által való megigazulás 
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kérdése. Pál teológiai továbbgondolkodását mutat ják a következő' levelei, hogy 
csúcsra érjen az utolsóban, a Római levélben. Ezt mintegy hat esztendő választja 
el az első' thesszalonikai levéltől. Innen érthető, hogy az IThessz-re keveset 
hivatkoztunk, mert abban még a „korai" Pá l nyilatkozik meg, viszont annál többet 
idézhettünk a Róm-ból, a „késői" Pál evangéliumhirdetésének a summájából. Apáli 
teológia mélyreható fejlődésére, változásaira az utóbbi években S. Schulz zürichi 
professzor hívta fel a figyelmet. 

A megigazulásról szóló páli tanítás nagyon is általános érvényű és mindenkor 
időszerű lesz szemünkben, ha nem csak eredeti összefüggésében, a törvény prob-
lematikája felől nézzük. Pál ezzel a hittétellel tulajdonképpen minden ember 
Istenhez való viszonyának alapkérdését vetette fel: rábízza-e magát teljesen 
Istenre, vagy erkölcsi teljesítménnyel és kultuszgyakorlattal, vallási szertartások-
kal önigazságra tör, érdemeket szerez, és Isten ilymódon történő megnyerésével 
akar tulajdonképpen Isten fölé kerülni, ó't saját érdekének eszközévé termi. 

* * * 

Nem véletlen, hogy az előzőkben többször idéztem Luthert . Az Isten igazságáról és 
a megigazulásról, igazzá válásról szóló páli tanítást Luther fedezte fel újra: „Nem 
szégyenlem az evangéliumot, mert Isten üdvösséget hozó ereje az mindenkinek, 
aki hisz, elsősorban zsidóknak, de görögnek [pogánynak] is. Mert Isten igazsága 
nyilatkoztatik ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: Az igaz a hitből fog 
élni" (Róm 1,16-17). Az egész reformáció ebből a páli igehirdetésből született. 

Areformáció öröksége elevenedik meg abban az eszmecserében, amely az utóbbi 
években Pál tanításáról folyt. Protestáns és katolikus íránymagyarázók egyaránt 
részt vettek a kutatásban. A véleménykülönbségek nem felekezetek szerint oszla-
nak meg, hanem átszelik a felekezeti ha tárokat (E. Lohse). A kegyelem személyes 
jellegét felismeri a mai római katolikus teológia azzal, hogy nem dologi ajándéknak 
(Sachmitteilung), hanem „Isten önközlésének" (Selbstmitteilung) értelmezi (pl. J . 
B. Metz, Κ. Rahner). A megigazulás reformátori értelmezéséhez katolikus részről 
H. Küng jutott legközelebb (Pöhlmann). 

Protestáns teológusok között is ütköznek vélemények, amint erre fentebb már 
céloztunk. Ezek közül az elsősorban tudományos jelentőségűekról itt nem szólunk, 
de a hitbe vágók sorából két példát említek. A lutheránus W. Dantine mondotta a 
Lutheránus Világszövetség 1963. évi helsinki nagygyűlésén, amelynek központi 
témája a megigazulás volt: A megigazulás „semmi megszentelődés nélkül". Pál 
értelmében azonban a megszentelődés nem hozzájárul a megigazuláshoz, mintegy 
kiegészítve azt. A megigazulás egyúttal megszentelődés is. „A megigazulást és a 
megszenteló'dést egyszer sem lehet egymástól tárgyilag, vagy időrendben elválasz-
tani" (E. Käsemann). Amegigazulást nem a megszentelődés teszi érvényessp, mert 
ez a felfogás kisebbítené Isten egyedüli kegyelmét. Mint látni fogjuk, Pál nagy 
hangsúlyt tesz a keresztény ember Istennek tetsző és emberek javára szolgáló 
életfolytatására, de ez nem hozzátétel a Krisztusról szóló evangéliumhoz, hanem 
benne van Isten igazzá tevő cselekvésében. 

Nemrégiben egy kiváló hazai protestáns lelkész szállt vitába - az ökumenikus 
gondolkozás védelmében - Pál apostol megigazulásról szóló igehirdetésével. Idézi 
Pált: „Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, mint amelyet elfogadtatok, 
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átkozott legyen" (Gal 1,9). Aztán így folytatja: „Különbséget kell tennünk a között, 
hogy valaki más evangéliumot hirdet, és a között, hogy valaki másként hirdeti az 
evangéliumot. Atörténelemben nem egyedül Pált kísértette meg az, hogy a másként 
hirdetett evangélimot egyúttal más evangéliumnak minősítse." Ám Pál ezt a 
levelét Krisztus után 53-55 között írta, amikor a fiatal, kavargó kereszténységnek 
élet-halál kérdése volt a sokféle idegen hatással való küzdelem. A Galatákhoz irt 
levélben az apostol megvédi a Krisztusról szóló evangélium tisztaságát a törvé-
nyeskedő kegyességgel szemben: a hit szabaddá tesz a törvénytől, szabaddá a 
cselekvő szeretetre. Joggal mondja: „Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyel-
me által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok; pedig nincsen 
más. De egyesek megzavartak titeket, és el akaiják ferdíteni a Krisztus evangéli-
umát" (Gal 1,6-7). A Galácia gyülekezeteiben fellépő tévtanítók nem „másként" 
hirdették az evangélumot, hanem más evangéliumot hirdettek, amely Isten ke-
gyelme helyére a vallásos teljesítményt helyezte. A páli evangélium egyháztörté-
neti szempontból a reformáció öröksége, amelynek óvása és hirdetése ma túlnő a 
protestantizmuson: a kereszténység közös feladata, ökumenikus ügy. 

A páli evangéliumhoz való hűség nem jelenthet mindig szóhasználati azonos-
ságot. A mai hívő (és igehirdető) aligha veheti át az apostol fogalmainak egy részét, 
mert a ma embere számára idegenek, érthetetlenek, legjobb esetben távoliak. Ilyen 
távoli a Pál által az őskereszténységtől átvett, Krisztus halálának értelmezésére 
szolgáló fogalmak (engesztelő ádozat, helyettesítő áldozat, váltságdíj ill. megvál-
tás). Még távolabbi a mai gondolkozástól a megigazulás. Isten irgalmának egyedüli 
nagyságáról, Krisztus halála és feltámadása sorsdöntő jelentőségéről, a bűnről és 
kegyelemről, a hit kizárólagos bizodalmáról és cselekvő erejéről a törvény és igazzá 
tevés problematikája nélkül is tudnia kellene az egyháznak szólnia, mert ezen az 
úton csak nagyon áttételesen lehet megközelíteni korunk emberének lelki helyze-
tét. Viszont ugyanakkor nélkülözhetetlen, hogy az egyház teológiája és a teológiá-
ban tájékozódó hívő tudatában maradjon a megigazulás tana központi súlyának. 
A már egyházias keresztényeket nem zavarják az őskereszténység ókori fogalmai, 
s teljesen bele is épültek a liturgikus életbe, az ima- és énekkincsbe, a kegyességi 
formákba. Ugyanez vonatkozik a megigazulásra is, hiszen mindez bibliai képzete-
ket foglal magában. A mai teológiai szempontból feltehető kérdőjelekkel itt nem 
foglalkozhatunk. 

ISTEN GYERMEKEINEK SZABADSÁGA 
Pál apostol az embert Isten teremtményének vallja. A bűn eredetét illetően a 
bűneset ószövetségi elbeszélésére utal. Tényt állapít meg, nem kutat ja a miértet: 
,Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy 
minden emberre átterjedt a halál, mert mindenki vétkezett" (Róm 5,12). Ebben a 
mondatban a mert kötőszó döntő jelentőségű: a bűn ismétlődését nem a biológiai 
öröklődés hozza magával, hanem a bűnbeesés ismétlődése: minden ember szemé-
lyében felelős a bűnért. A másik figyelemreméltó e megállapításban: a bűn szó 
egyes számban áll. Pál másut t is - ahol saját nyelvhasználata szerint szól - egyes 
számban beszél a bűnről, eltérően az őskeresztény többes számú kifejezésmódtól, 
amely lKor 15,3-ban jelentkezik: „Krisztus meghalt a mi bűneinkért" (E. Lohse). 
A bűn az ő számára nem egyes vétkek sorozata, hanem olyan hatalom, amelyből 
senki nem szabadulhat: „zsidók és görögök [pogányok] mindannyian a bűn hatal-
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mában vannak" (Róm 3,9). A bűn és halál összefüggésére sem keres magyarázatot 
az apostol, csak átveszi a bűneset elbeszéléséből. „Bűn és halál az ember sorsává 
lett" (Karner Károly). Pál megállapításánál tovább ma sem juthatunk. 

Krisztus kereszthalálának és feltámadásának üdveseménye, a megbékéltetés, 
az igazzá tevés azonban megszabadít a bűn hatalmából. Ezt a szabadságot az 
apostol az ajándék és a feladat kettősségével ír ja le. „Nem tartozunk a testnek 
azzal, hogy test szerint éljünk" (Róm 8,12). Ennek a mondatnak az értelmezésénél 
figyelnünk kell arra, hogy a fordításban nem tudjuk visszaadni azt a két különböző 
görög szót, amelyet Pál a magyar „test" szó helyén az eredetiben használ. Az első 
helyen szórna szerepel, melynek jelentése valóban „test", de nem az ember külső 
alakját vagy testiségét, hanem az egész embert jelöli. A másik görög szó, amelyet 
a fordítás a mondat következő helyén szintén csak a „test" szóval tud kifejezni: a 
szarx. Pál fogalmi nyelvén ez a görög szó az ember esendő, bűnös állapotának 
megjelölésére szolgál. A mondat tehát azt jelenti: nem tartozunk az ember bűnös 
állapota szerint élni, azaz nem vagyunk a bűn hatalmában. Ez Isten mentő 
szeretetének ajándéka Krisztus által. De nyomban következik a feladat a mondat 
folytatásában: „Mert ha test [szarx] szerint éltek, meg kell halnotok; ha azonban 
a test [bűnös] cselekedeteit a Lélek segítségével megöldöklitek, éltek" (Róm 8,13). 
Ez az igehely figyelmeztet ar ra is, hogy Pál a „halált" nem pusztán biológiai 
értelemben használja, hanem az Istentől való végleges elszakadás állapotaként 
értelmezi. 

Az ajándék és feladat kettőségéhez hasonlóan ugyanezt fejezi ki az apostol a 
kijelentő mód és a felszólító mód együttes használatával. A keresztény emberre 
érvényes: „meghaltunk a bűnnek" (Róm 6,2. Az igeidő befejezett egyszeri történést 
jelöl). Néhány mondattal tovább: „Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetek-
ben [szóma] úgy, hogy engedelmeskedtek kívánságainak" (Róm 6,12). Vagy egyet-
len mondatban a kijelentés és a felszólítás: „Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy 
új tésztává legyetek, aminthogy kovásztalanok vagytok" (lKor 5,7). A kovász a 
rossznak a képe. Krisztus halála által - mondja az apostol - ti már „kovásztalanok", 
azaz tiszták vagytok; ezért legyetek is azzá. A felszólító mód nincs ellentétben a 
kijelentő móddal, inkább következik abból (R. Bultmann). „Ha a Lélek által élünk, 
a Lélek által is járjunk" (Gal 5,25. „élünk": kijelentő mód; Já r junk" felszólító mód). 
A jó cselekvése az erkölcsi erőfeszítés közben is megmarad Isten munkájának, és 
nem lesz belőle emberi teljesítmény. A „Lélek szerint járjatok" felhívásra követke-
zik a felsorolás a Lélek gyümölcseiről: „szeretet, öröm, békesség, türelem, szíves-
ségjóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás" (Gal 5,16 és 22-23). 

Isten irgalmas cselekvése Krisztus által megszabadított a törvény hatalmából. 
Hogy ez mit jelent az igazzá válás útján, arról már szóltunk: Isten tetszése 
cselekedetekkel való elnyerésének kényszere helyett Isten gyermekének bizodal-
mas szabadságát: „Krisztus szabadságra szabadított meg minket" (Gal 5,1). A 
törvénytől való szabadságot azonban Pál elhatárolja a vétkezés, önzés szabad-
ságától: „csak a szabadság ne legyen alkalom a testnek [szarx: az ember vétkes 
természetének], hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak" (Gal 5,13). Szabad-
ságunk van a cselekvő szeretetre. Ebben az értelemben beszél Pál Krisztus tör-
vényeiről: „Egymás terhét hordozzátok, és így teljesítitek a Krisztus törvényét" 
(Gal 6,2). Ez a teljesítés azonban nem „cselekedet" a teljesítmény értelmében, 
hanem a szabadság tette (Bultmann). 



Pál apostol 45 

A törvénytől való szabadság a keresztény ember életében a törvény „betűjétől" 
való szabadságot is jelenti. Pál személyében az ószövetségi és zsidó törvények 
írásba foglalt előírásai lebegtek, amikor ezzel szembe helyezi a Szentlélek szerinti 
életfolytatást: „az új életben a Lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje 
szerint, mint a régiben" (Róm 7,6). Ma úgy mondhatjuk Pál szellemében: a 
Szentírást nem tehetjük törvénykönyvvé. „Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem 
vagyok törvény alatt" (Gal 5,18). A keresztény ember a szeretet jegyében dönt az 
adott élethelyzetben. „A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, 
mert ti magatok Istentől tanítottak vagytok az egymás iránti szeretetre" (IThessz 
4,9). Végeredményben a törvénytől való szabadságunk az Istenhez való kötöttség-
ből nő ki: „nem a magatokéi vagytok" (lKor 6,19). 

Isten Jézus halála és feltámadása által megszabadított a halál hatalmából. Ezt 
a reménységet az apostol a végső jövő ajándékaként a holtak feltámadásának 
hagyományos zsidó és őskeresztény képzetével írja le. Ε tanítás idegen volt a 
hellenisztikus hallgatóknak. Pál tartózkodik a jövendő feltámadás közelebbi raj-
zától. Az örökkévalósághoz tartozó dolgokat láthatat lannak vallja (2Kor 4,18). 
Annyit mond, hogy isteni dicsőség lesz osztályrészünk, mely az isteni lét megjelö-
lése (Róm 8,18; Fii 3,21). Más esetben a „Krisztussal lenni" kifejezést alkalmazza 
(Fii 1,23; 2Kor 5,6-8). A „lelki test" sem ad közelebbi meghatározást, még annyit 
sem, hogy a mi alak, forma képzetünket vetíthetnénk rá. A Krisztus mennyei 
mivoltában való részesedést jelenti, amiről nem lehet emberi fogalmunk (lKor 15, 
44-49). Ezért van igaza Bonhoeffernek, amikor a „feltámadás" szavát nem szívesen 
használja. Félrevezető képet támaszt az emberekben, vagy nem tudnak vele mit 
kezdeni. Úgy érzem, ebben a tartózkodásban Pál korának hellenisztikus keresz-
tényeihez lehetünk közel. 

Bizonyos értelemben az eljövendő örök élet Pálnál is jelenvaló, ha nem is abban 
az átfogó értelemben, ahogyan majd Jánosnál látni fogjuk. Az örökkévalóságot a 
hívő számára Krisztus és a Szentlélek jelenléte teszi jelenné (Gal 2,20; 2Kor 5,1-5). 

Krisztus keresztje szabadulást jelent a „hatalmaktól" is. Pál a korabeli világ-
képnek megfelelően tud kozmikus erőkről. Az „angyalok", „fejedelemségek", „erők" 
mint az embereket fenyegető földöntúli hatalmak, melyek sorában emh'ti a kozmi-
kus „magasság" és „mélység" megnevezésű titokzatos nagyságokat is - Isten 
teremtett világához tartoznak (Róm 8,38-39). Ezeket az antik ember részben a 
csillagokban sejtette (a horoszkópok mai elterjedése hasonló jelenség modern 
változatban). Ami gondolkozásmódunknak megfelelően ilyen erőkként jelentkez-
het a sors, végzet, az átöröklés stb., melyeknek ki van szolgáltatva az ember. Az 
emberi lét állandó fenyegetettsége ju t kifejezésre az átvett ókori mitologikus 
képzetekben. Avégsőjövőben rájuk megsemmisülés vár. Az utolsó ellenség köztük 
- Pál megszemélyesítve beszél itt róla - a halál (lKor 15,24-26). A „hatalmak" Isten 
teremtményei és ellenségei - ez nem ellentmondás, hanem kétoldalú szemléletmód, 
amelynek mindkét tagja valóság, ezért nem érez Pál ütközést a két állítása között. 
A keresztény ember a végső jelen során a velük való találkozást konkrét viszon-
tagságokban tapasztalja meg, s lám, a mitologikus beszéd egyszerre reálissá válik 
Pál átélt felsorolásában: ,Nyomorúság, szorongattatás vagy üldözés, éhezés vagy 
mezítelenség, veszedelem vagy fegyver" (Róm 8,35). De a hívők nincsenek kiszol-
gáltatva. Mert bármi ér, semmi nem „fog elszakítani minket a Krisztus szere-
tetétől" (Róm 8,35). 
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A sátánról keveset beszél Pál. Az említett istenellenes hatalmak feje, de az 
apostol hitvilágában nem esik rá hangsúly. Isten ura lmának végsó'kiteljesedésekor 
az „ellenségek" között nem is szerepel, mint fentebb láttuk. Pál nem veszi át 
teológiájában a sátánnak hatalmas ellen-istenné formált alakját, amely alapjában 
idegen a Szentírástól. Ez a tény figyelmeztethet bennünket, hogy megkérdőjelez-
hető'némely kegyességi t ípus gyakorlata, amikor a megszemélyesített sátán állan-
dó emlegetésével nemcsak elidegenítik a keresztény hithez közeledő mai embert, 
hanem Isten egyedüli hatalmával és dicsőségével szembenálló dualista hitvilágot 
építenek fel, mintha két ura , jó és gonosz, lenne a létnek, a mindenségnek, az 
emberiségnek. (Ahogyan a perzsa vallás tanította.) 

Nem fejezhetjük be ezt a részletet, hogy a csak darabjaiban érintett egész 
diadalmas páli vallomást ide ne iktassuk: „Meg vagyok győződve, hogy sem halál, 
sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem 
hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem 
választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a 
mi Urunkban" (Róm 8,38-39). 

Isten gyermekeinek, a Jézus Krisztusban hívőknek jelenlegi helyzete azonban 
a vázolt szabadság ellenére alapjában véve ugyanúgy szenvedésnek van kitéve, 
mint minden emberi sors. Az után a szakasz után, melyben az apostol a félelemmel 
szemben a gyermeki bizodalmas hit „Atyánk!" megszólító kiáltását helyezi szí-
vünkbe-ajkunkra, nyomban a jelenvaló élet szenvedéseire tér, mint amely jellem-
zője a mai világkorszaknak: „Mert azt tartom, hogy a jelen élet szenvedései nem 
mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd nyilvánvaló lesz raj tunk" (Róm 
8,18). Az apostol távol van olyan rajongó gondolkodástól, mely a hívők számára torz 
mesterkéltséggel örvendező átéléssé akai ja formálni az emberi létet. A legvilágo-
sabban mutat ja ezt, hogy nem veszi ki őket az egész világ gyötrelméből (Róm 
8,19-23). 

Ennek a megrázó szakasznak több irányú a jelentősége az apostol teológiai 
gondolkozásában. Sorsközösségbe kapcsolódik a mindenség, a természet világa az 
emberrel. A „teremtett világ" itt az embervilágot és az állati, sőt élettelen világot 
jelenti; átfog minden létezőt. Az egész világ közös sorsa a hiábavalóság. Isten 
vetette a cél nélkül folytonosan ismétlődő születés és elmúlás láncolata alá. 
A miért és hogyan t i tká t nem feszegeti Pál, noha nyilvánvaló, hogy számára a 
bűneset elbeszélése elegendő magyarázat. De a hangsúly itt nem ezen van, hanem 
a kérlelhetetlen, egyetemes tényen. A teremtett világ állapota azonban nem re-
ménytelen. Pál hozzákapcsolja Isten gyermekeinek jövendő örök sorsához, az isteni 
lét szabadságában való részesedéshez: „maga a teremtet t világ is fel fog szabadulni 
a mulandóság szolgaságából az Isten gyermekei dicsőségének szabadságára" 
(21.V.). A mi mai gondolkozásunk nem léphet tovább egy új, örök természet, 
csodálatos mindenség megfestéséhez, amelyet feltámadt, szenvedést, halált nem 
ismerő emberek népesítenek be. De ilyen képzelgésnél többet ér, amit hiszünk: az 
örökkévalóság létállapotáról közelebbit nem mondhatunk, de vallhatjuk, hogy a 
mulandóság, hiábavalóság tragikus sorsától megszabadít a végső jövő. 

Az egész világ, és az emberi sors mai állapotából az apostol szinte kihallja az 
egyetemes sóhajt, észleli a vajúdást (22 .v.). Nem kivétel alóla a keresztény ember 
sem: „még azok is, akik a Lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk 
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magunkban, várva a fiúságot", Isten gyermekeinek üdvállapotát (23.v.) Mert 
megszabadulásunk, megmentetésünk „reménységre szól" (24. v.). 

Pált elsősorban az egyes ember, a gyülekezet és egyház ügye foglalkoztatja 
leveleiben. Érthető, hiszen az Istenhez való viszony, a hit mindenekelőtt a legsze-
mélyesebb kérdés, amely ugyanakkor összekapcsol azokkal, akikkel együtt járunk, 
botladozunk ezen az úton. Mégsem vádolhatjuk Pált individualizmussal, szűk 
látókörű egyháziassággal, amit jelez az olyan tágra nyíló ablak, egyetemes és 
kozmikus látóhatár, amelyet a fentebbi levélszakasz és a következő második 
alcímünk mutat: Hűség Izraelhez. 

PÁL LEVELE FILEMONHOZ (a rabszolgakérdés) 
Az idős apostol parányi remekműve. Akolosséi jómódú kereszténynek, Filemonnak 
szökött rabszolgája, Onészimosz a fogoly Pálhoz jutott Efezusban. Az apostolról 
urától hallhatott, és menedéket keresett nála. Pál szavára Krisztus-hit ébredt 
benne. Az apostol megszerette, és szívesen magánál tartotta volna, hogy az evan-
géliumért szenvedett fogságában segítségére legyen, de nem akarta Filemont 
kényszerű helyzet elé állítani (12-13.V.): „Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a 
fogságban szültem, Onészimoszért" (lO.v.). „Visszaküldöm neked őt, vagyis az én 
szívemet". 

Pál levele példaadó jelentőségű az őskereszténységben nagyon fontos és nehe-
zen megoldható kérdés lelkipásztori kezelésére. Arabszolgakérdés aktuális prob-
léma volt az első évszázadokban a keresztény gyülekezetekben. Korinthusban 
például sok volt a keresztény rabszolga. Gazdájuk viszonya a rabszolgákhoz 
általában különbözőképpen alakulhatott, de jogi szempontból nem személynek, 
hanem tárgyi tulajdonnak számítottak, akinek és családjának sorsával az ura 
szabadon rendelkezett, a háziállatokhoz és a földtulajdonhoz hasonlóan. Hogyan 
lehet ezt az állapotot a Krisztus által nyert szabadsággal és az istenfiúsággal 
összeegyeztetni? Az a mód, ahogyan Pál a büntetést érdemelt szökött rabszolgáért 
beveti magát, igen nagy jelentőségű az őskereszténység szociáletikai kérdésének 
megoldásában. Pál ezzel a levéllel visszaküldi urához mint „rabszolgánál jóval 
többet, aki ... szeretett testvéred" (16.v.). Arabszolga az evangélium elfogadásával 
és a keresztség által az Úr felszabadítottja lett (lKor 7,22). „Krisztusban ... nincs 
szolga, sem szabad, ... ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban" (Gal 
3,28). Keresztény urának más lett a viszonya keresztény rabszolgájához: testvérek 
a Krisztusban. Akkor ez volt a rabszolgakérdés keresztény megoldása. A fennálló 
társadalmi különbség nem szűnt meg, de elveszítette jelentőségét. Ez a helyzet új 
viszonyt teremt Istennel és a hívőkkel. Sőt az agapé-szeretet meghatározza a 
keresztény úr magatartását nem keresztény rabszolgájával szemben is. Ezt a 
következtetést ki kell mondanunk, mégha a Filemonhoz írt levél nem is tartalmaz-
za. Az agapé szó vagy igealakja többször szerepel a görög szövegben. 

Pál a levél elején lemond arról, hogy Filemonnak bármilyen konkrét parancsot 
adjon. Csak kéri. De ennek a kérésnek súlya van. Mondanivalóját ezzel zárja: 
„Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel 
annál, amit mondok" (21.v.). Magától értetődően várja Filemon engedelmességét. 
Egy ilyen kéréssel szemben nem lehet közömbösen viselkedni. Pál meg van 
győződve arról, hogy Filemon nemcsak eltekint Onészimosz megbüntetésétől, de 
ennél többet tesz. Nem mondja meg, hogy mit. Ám a 15-17. vers alapján tudhatjuk, 
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hogy az apostol bizonyosra veszi: Filemon felszabadítja Onészimoszt a rabszolga-
ságból. Az a tapintat, ahogyan Pál a ki nem mondott tulajdonképpeni kérést 
visszautasíthatatlanul megfogalmazza, a keresztény szeretet mesteri, mindenki 
számára példaadó teljesítménye. 

HŰSÉG IZRAELHEZ 
Az apostol életének legdrámaibb mozzanata következik, amely mellett meglehető-
sen felületesen és közönyösen megy el a keresztény teológusok sora. A Római levél 
9-11. fejezete Pál személyes életkérdésén túl látomásszerű koncepcióját tartalmaz-
za az emberiség és Isten viszonyának végső alakulásáról. Szaggatott mondatai 
elárulják, milyen mély sebek fakadnak fel benne. „Igazat mondok Krisztusban, 
nem hazudom, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy 
az én szomorúságom, és állandó szívem fájdalma" (9,1-2). Inkább maga lenne „átok 
alatt, Krisztustól elszakítva" testvérei, test szerinti rokonai, a zsidók helyett (9,3). 
Az apostolt gyötri, hogy Izrael népének nagy része elutasította Krisztust. S a 
legnagyobb ádozatra is kész lenne: cserélne népével, a Krisztustól való elszakított-
ságot is magára venné, ha ők Jézus Krisztusban való hitre jutnának. 

A kereszténnyé lett zsidó Pál tántoríthatatlanul szereti népét, mely őt megveti, 
üldözi Krisztus-hitéért, missziói munkájáért . Az apostol szívében mindvégig zsidó 
maradt, még ha korának zsidósága el is taszította. És mint zsidót gyötri, hogy népe 
nem fogadja el a Krisztusról szóló evangéliumot. Fáj neki Izrael elzárkózása, 
miközben az általa hirdetett evangélium a pogányok között, ha küzdelmesen is, de 
megy előre. 

Ez a saját belső fájdalma állítja eléje azt a kérdést, amellyel teológiai probléma-
ként küzd e három fejezetben: hogyan egyeztethető össze a fentebbi helyzet Izrael 
választott nép voltával és Isten ígéreteivel? Pál fejtegetésének csak fő vonásait 
érinthetem. 

Az Ószövetség tanúsága szerint Isten a többi nép közül kiválasztotta Izraelt, 
nem értékéért, nagyságáért - hiszen mindig kis nép volt -, hanem szabad, szuverén 
kegyelméből, szeretetének megnyilatkozásaként, hogy tanú ja legyen a pogányok 
között (5Móz 7,6-8; 43,10). Isten visszavonta most Izraelnek adott ígéreteit? -
kérdezi Pál. Nem - felel rá. Ezt egyrészt azzal támasztja alá, hogy „most is van 
maradék a kegyelmi választás szerint", mint Illés próféta idején (Róm 11,2-6). Pál 
itt a zsidókeresztényekre gondol, akik közé tartozik ómaga is. Másrészt felvázol 
egy történeti reménységet, melynek valóra válását pogánymissziói munkája is 
szolgálja: Izrael elzárkózásával a keresztény misszió a pogányok felé fordult, a 
pogány népek között Krisztusban hívő gyülekezetek alakultak. Ezek a pogányok 
tehát üdvösségüket közvetve Izrael lelki „megkeményedésének" köszönhetik. Ez 
azonban nem végleges helyzet. Az apostol isteni misztériumnak, titoknak mondja 
azt a látását, amely őt űzi, ha j t j a pogánymisszójában:„Izraelnek egy részét megke-
ményedés érte [mindaddig], amíg a pogány népek teljes számban be nem jutnak 
[az Egyházba], és így az egész Izrael üdvözülni fog" (11,25-26). 

A végső következtetést így vonja meg a pogányokból lett keresztények számára: 
a Krisztust elutasító zsidók „az evangéliumot tekintve ugyan [Isten] ellenségei a 
ti javatokra, de a kiválasztásukat tekintve kedvesek [Istennek] az ősatyákért. Mert 
Isten ajándékai és elhívása visszavonthatatlanok. Mert ahogyan ti egykor enge-
detlenek voltatok Isten iránt, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlen-
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ségük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén 
végül ők is irgalmat nyeljenek" (11,28-31). Pál apostol Isten üdvterveként fogja fel 
azt, ami Krisztus és a róla szóló evangélium folytán történt Izrael és a pogány népek 
életében. Az üdvterv láncszemei összekapcsolódnak: Izrael nagy részének Krisz-
tustól való elzárkózása a pogányok hitre jutásához vezetett, hogy ennek nyomán 
az egész Izrael Krisztushoz találjon. 

Hatalmas gondolatmenetének két következtetése nagyon tanulságos a mai 
egyház számára is. Az egyik: Izrael népe történetileg a gyökér, amely hordozza a 
kereszténységet. Ezt a képet használja az apostol: az olajfa gyökere Izrael, ágai a 
kereszténység. „Nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged" (11,17-18). A 
másik: a zsidóság Krisztust elutasító állapotában sem szűnt meg mint Isten 
választott népe. Pál szerint Istennek a fiatal kereszténység megszületése óta 
tulajdonképpen két népe van, mely azonban végső soron Isten tervében és irgal-
mában egybetartozik: a zsidóság és az egyház. 

A végső jövő felé mutató páli víziónak kicsengése túlnő' zsidók és keresztények 
kapcsolatán. Nem merném állítani, hogy ezt Pál végiggondolta, az egyháztörténet 
folyamán is kevesen merték megkockáztatni, én azonban ezekkel tartok: „Mert 
Isten mindenkit engedetlenségbe zárt egybe, hogy mindenkin könyörüljön" (11,32). 
A „mindenki" szó hatálya alól nincs kivétel, aminthogy Isten irgalmának sincs 
határa. Pál isteni misztériumként tekintett látomása - mely túlhaladja az elgon-
dolhatót és elképzelhetőt - megvilágít egy rejtett, de számára bizonyos összefüg-
gést a pogánymisszió és Izrael hitbeli jövóje között, valamint elárulja missziójának 
egyik - vagy talán legfőbb - rugóját. „Én mint a pogány népek apostola szolgálatom-
nak azzal szerzek dicsőséget, ha valamiképpen talán féltékennyé tehetem véreimet 
és néhányat üdvösségre jut tatok közülük" (11,13-14. Karner Károly fordítása). Az 
evangélium elsősorban a zsidóknak szól - vallja (Róm 1,16). De előbb, úgy látszik, 
a pogányok meghatározott számának az egyházba kell ju tn ia (11,25-ben a „teljes 
szám"-nak van ilyen értelmezése is; de ha a szó szerinti jelentését, az „összességet" 
fogadjuk el, a következtetés akkor sem változik). Az apostolt az (is) vezethette az 
evangélium lázas előrevitelében, hogy mielőbb üssön népének, Izraelnek az órája. 

A neves zsidó tudós, Schalom Ben Chorin, akinek minden törekvése, hogy 
Jézust, Pált és Máriát elfogadtassa a mai zsidósággal, s közelebb hozza egymáshoz 
a zsidókat és keresztényeket, ezeket mondja: Pált égő türelmetlenség hajt ja , hogy 
az evangéliumot hirdesse, mer t minél több pogányt megtérít, annál közelebb van 
Izrael megtérésének ideje. Érdekes összecsengés, hogy E. Käsemann, a többször is 
idézett kiváló írásmagyarázó hasonló eredményre jut: „Pál egész misszióját a 
közvetlenül küszöbön álló világvég várása határozta meg; [...] alig vonhatjuk ki 
magunkat az alól a benyomás alól, hogy itt lázálmot üldöz egy megszállott. Ezt a 
benyomást megerősíti, ha a Róm 11,13 és következő versekbe foglalt célt és 
reménységet világosan körvonalazva nézzük. Pál szilárdan meg van győződve, 
hogy Izrael megtér, ha a pogányok összességét megnyeri Krisztusnak. [...] Az 
apostol missziója roppant kerülő út Izrael üdvéhez". Az a vívódás, amelyet Pál, a 
hű zsidó, a Római levél e három fejezetében végigküzd, nemcsak személyes tragi-
kuma, hanem a keresztény teológia kinyújtott keze is a zsidóság felé. 

A pogányok (szó szerint: a népek) és Izrael: a kettő együtt az egész emberiség. 
Ezekben a fejezetekben nem kevesebb, mint az emberiség üdvösségéért érzett 
felelősség és reménység tűz á t a Pál életét felemésztő missziói munkáján. 
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AZ ISMERETLEN JÉZUS VISSZHANGJA 
Pál nem ismerte a földön já r t Jézust , a róla szóló gyülekezeti hagyományt is alig. 
Kivételt képeznek az úrvacsora szereztetési igéi. Jézus halálának és feltámadásá-
nak örömhírét, az evangélium üzenetét vette át az ó'skereszténységtól, fóként 
annak hellenisztikus ágától, és bontotta ki mély, továbbvivő tartalmában. A pa-
lesztinai ős gyülekezettel, mint láttuk, alig volt érintkezése. 

Mégis rendkívüli módon egybecseng taní tása Jézus igehirdetésével. Jézus az 
istentelenekhez és elveszettekhez fordult, s nekik hirdette az irgalmas Isten 
közelségét, vonta őket a szerető' Isten közelébe: Pál hasonlót te t t a hit által való 
megigazulás kifejtésével. Jézus az írástudókkal folytatott vi tákban kétségbe vonta 
a törvény kötelező érvényét, Pá l arról tanúskodik, hogy Isten nem a törvény 
teljesítésén alapuló érdem szerint, hanem egyedül kegyelemből fogadja gyerme-
kének a bűnös embert (Lohse). Egyiküknél sem új istenfogalomról, isteneszméről 
van szó, hanem mindketten Isten cselekvését hirdetik: Jézus az Isten uralmának 
közeledését, Pál a kereszt és húsvét isteni cselekményét. Jézus megkötözött 
emberekről veszi le a betegség, vétkek, kitaszítottság terhét, és teszi szabaddá 
azokat, akik vallásos hagyományok, saját kegyességük foglyai voltak; Pál evangé-
liumhirdetésében felhangzik az ujjongás Isten gyermekeinek szabadságáról. „Jé-
zus a bűnösökhöz és vámszedőkhöz fordulásában, Pál a pogányok között hangzó 
igehirdetésében és végzett missziói munkájában hasonlóképpen áttörte a teljesít-
mény és a vélt kiváltságok korlátját" (Bornkamm). Az ember Jézust nem ismerő 
Pál lett teológiájával öntudatlanul és közvetve a földön j á r t Jézus szavainak és 
tetteinek leghűségesebb újszövetségi tolmácsa. 

Pál szava folytatása az őskereszténység és Jézus üzenetének, páratlan megra-
gadása Jézus halála és fel támadása jelentőségének, továbbvitele új történeti, 
missziói helyzetben a keresztény tanításnak. Szeretném elgondolkoztatni azokat, 
akik Pál apostolt ma háttérbe szorítják: Pál igehirdetésétől elfordulva éppen Jézus 
Krisztus sikkad el a teljes valójában, mert gyakran néha csupán az Isten szerinti 
emberség példaképévé és meleg szétsugárzójává válik - Isten életben és halálban 
szabadító kegyelmes tette helyett. Drága így is Jézus - de a teljes, a megfeszített 
és feltámadt Úr Jézus Krisztus háttérbe szorul. Pált elhanyagolva a legnagyobb 
reformációi örökségünket veszíthetjük el - a solus Christus, az egyedüli Krisztus 
tanúságát. 
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MÁRK EVANGÉLIUMA 

Mintegy másfél évtized telt el Pál apostol utolsó levele óta, amikor a közelebbről 
ismeretlen Márk megírja evangéliumát. Ezzel egy teljésen új jelenség lép színre az 
elsó' századi kereszténység missziói és tanító munkájában. Az irat egyedülálló 
műfajt képvisel az ókori irodalomban; semmilyen párhuzama, előzménye nincs. 
Márk elsőnek állította össze a tudósítást Jézus életéről a róla szóló gyülekezeti 
hagyományból. De nem életrajzot ad, hanem művével csatlakozik az őskeresztény-
ség bizonyságtételéhez a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztusról. A könyv a 
hangzó evangélium, a Krisztusról szóló örömhír szolgálatában áll. (Az evangéliu-
mokról lásd 11. o.) 

Krisztus után 70 körül valahol a hellenisztikus kereszténység területén (Szí-
ria?) élő Márkot gyülekezetében körülveszi a Jézus földi életéről szövődő hagyo-
mány, amely az elmúlt évtizedek folyamán formálódott és adatott tovább a palesz-
tinai őskereszténységben. Ez a hagyomány eredetileg kis egységekből állt, melyek-
ből az idők folyamán részben témáik szerint kisebb-nagyobb gyűjtemények kelet-
keztek (csodatettek, példázatok stb.); részben egyes jézusi mondások, történetek 
különálló darabokként éltek. Lényegében valamennyit a megdicsőült Krisztus 
üzeneteként, a gyülekezet aktuális helyzetére, kérdéseire kapott válaszként ápol-
ták, alakították. Legrészletesebben és leghangsúlyosabban a Jézus szenvedéséről 
szóló hagyomány darabjai kovácsolódtak egybe, mégpedig folyamatos elbeszélés-
ként. Márk készen kapja evangéliumának anyagát a szóbeli és az írott hagyomány-
ban. Ezt őrendezi és egybekapcsolja. Megfigyelhetők tárgy szerinti csoportosítások 
(pl. vitabeszédek: 2,1-3,6; beszéd a végső időről: 13. fejezet stb.). 

A Jézus-hagyomány létezésével egyidőben hangzik Márk gyülekezetében -
talán maga is a gyülekezet tanítói közé tartozik - az őskeresztény bizonyságtétel 
Jézus halálának és feltámadásának üdvjelentőségéről. A megfeszített és fel támadt 
Krisztusról hangzó tanúságtétellel (mai teológiai nyelven: a kérügmával) először 
az őskereszténység körében, majd Pál apostolnál találkozunk. Márk vitte végbe 
evangéliumában a keresztény hit és teológiai gondolkodás számára rendkívüli 
jelentőségű tettet, hogy a kérügmát, a Jézus haláláról és feltámadásáról szóló 
örömhírt összekapcsolta Jézus életének eseményeivel, a Názáreti történetével. 
Jézus földi élete ezzel beleépül a megfeszített és feltámad Krisztusról hangzó 
igehirdetésbe. Márk így két tévedéstől óv meg: attól, hogy Jézus földi élete, szavai, 
csodái önmagukban, halála és feltámadása üdvhírétől függetlenül érvényesülje-
nek, s attól is, hogy a megdicsőült Ura t az ember-Jézustól elszakítva hirdessék 
evangéliumként (Dóka Zoltán*). A Jézus-hagyomány és a Krisztus üdvözítő művé-

* Dóka Zoltán Márk evangéliuma című, 1977-ben, majd új kiadásban 1995-ben megjelent könyve az 
újszövetségi kutatás korszerű alkotása, a nemzetközi teológiai irodalom kiemelkedő' műve. Mondani-
valóját munkálatomban több helyen segítségül vettem. Márk evangéliuma részletes tanul-
mányozásához - az idegen nyelvű szakirodalomra tekintve is - elsősorban ajánlhatom. 
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ről szóló bizonyságtétel, a kérügma együtt lesz minden idők számára Isten evan-
géliuma, jóhíre az embereknek - ez Márk ajándéka. „Aζ egész könyv [...] nem más, 
mint kommentár a kérügmához" (H. Conzelmann). Márk a Krisztusról hirdetett 
őskeresztény és páli bizonyságtételt Jézus földi életével szemlélteti. 

Ezzel a tettével Márk mindenekelőtt nem tesz mást, mint engedelmeskedik a 
Jézus-hagyományokban már benne lüktető belső törvényszerűségnek, az első 
kereszténység látásának: Jézus tetteinek, szavainak, élete eseményeinek önálló 
élő darabjai húsvét fényében formálódtak. 

Az őskereszténység Jézus földi életét a feltámadott, megdicsőült Úr felől nézte 
és értelmezte. Márk ezt a szemléletet érvényesíti: könyvét a húsvéti hit alakította. 
Ahogyan ugyanezt különböző mértékben a többi evangéliumnál is megfigyelhetjük. 
(Ezért idegen az evangéliumok „természetétől" annak a kérdésnek feltevése, hogy 
ez vagy amaz a történet, jézusi szó mennyiben „hiteles", hiszen valamennyi 
Krisztus feltámadásának bizonyságától á thatva formálódott és adatott tovább. Az 
írásmagyarázat során mégis nélkülözhetetlen segítséget ad a Jézus-hagyomány 
alakulásának történeti vizsgálata.) Az evangéliumok ezen közös jellegzetességén 
túl most keressük Márk külön sajátosságát. 

MÁRK TEOLÓGIAI KONCEPCIÓJA 
Az evangélium első mondata nem a rákövetkező versekre, Keresztelő János mun-
kájára vonatkozik, hanem Jézus egész földi életére. A kezünkben levő, nagyon 
gondos munkálatokon alapuló Nestle-Aland-féle görög Újszövetség fő olvasási 
módja pontot tesz a mondat u tán: „Jézus Krisztus evangéliumának kezdete." (1,1) 
Ez a mondat az egész könyv felirata. 

Az „evangélium", jó hír fogalma az őskereszténységben és Márk korában is 
eredetileg egyedül Krisztus keresztjéről és feltámadásáról szóló igehirdetésre 
vonatkozott (E. Lohse). Márk ebben a mondatában az evangélium fogalmát visz-
szafelé kibővíti, tar talmába belefoglalja Jézus földi életét mint kezdetet. Az „evan-
gélium" nem csak a megfeszített és feltámadt Krisztusról szóló örvendetes üzenet 
jelenbeli hirdetése, hanem maga az esemény, Krisztus halála és feltámadása, 
ennek a történésnek kezdetével, Jézus földi életével együtt. A Krisztus-esemény és 
a róla szóló bizonyságtétel kezdete Jézus élete, amiről Márk az evangéliumában ír. 
Az evangélium szónak így lesz hármas jelentése: Jézus életének, halálának, 
feltámadásának történése - ez Isten evangéliuma (1,14-15); ennek a jó hírnek 
hirdetése (13,10; 14,9); végül az evangélisták i ra tának elnevezése a második század 
közepétől fogva. 

Jézus földi ú t já t Márk úgy rajzolja meg a rendelkezésére álló hagyományanyag-
ból, mint a keresztre vezető utat. A századforduló éveiben a neves biblikus teológus, 
Martin Kahler így jellemezte Márk evangéliumát: „szenvedéstörténet, részletes 
bevezetéssel". A könyv második fele Jézus szenvedés-bejelentésével közvetlenül a 
kereszt felé fordul (8,31), s legbővebben Jézus szenvedésével és halálával foglalko-
zik (a 14-15. hosszú fejezet). Az evangélium első felében pedig ismételten találunk 
utalást Jézus halálára (már 3,6-ban: „És kimentek a farizeusok, és a Heródes-pár-
tiakkal együtt azonnal határoztak ellene, hogy elpusztítják őt"). Márknál Jézus 
életének eseményei nyílegyenesen futnak a kereszt felé. A sietés különben is 
jellemző rá: az előző idézetben is szereplő „azonnal" szót ismételten beleszövi az 
események elbeszélésébe (1,18;5,42;7,35 stb.). 
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Márknak ehhez az alapvető szempontjához - Jézus egész földi élete mint 
keresztre vezető út a prédikált evangéliumhoz tartozik - társul egy másik jellegze-
tesség, amelyet az előzőhöz hasonlóan már régen megtalált az újszövetségi kutatás . 
1901-ben figyelt fel W. Wrede Márk evangéliumának arra a sajátosságára, melyet 
„messiási titoknak" nevezett el. Jézus ismételten hallgatási paranccsal tiltja 
messiási, istenfiui voltának híresztelését (3,11-12:,A tisztátalan lelkek is, amikor 
meglátták őt, eléje borultak és kiáltoztak: Te vagy az Isten Fia! És igen megfenye-
gette őket, hogy ismertté ne tegyék őt." - 8,29-30: „... Péter felelt és azt mondja neki: 
Te vagy Krisztus. És megfenyegette őket, hogy senkinek se beszéjenek őróla.") 

Más un. titokmotívumok is - a tanítványok fokozott értetlensége, a példázatok 
rejtélye - mutatják Márknak ezt a szerkesztési szándékát: úgy írja le Jézus 
történetét, formálja a rendelkezésre álló hagyományanyagot, hogy Jézus szemé-
lyének titka: ő Isten Fia, Messiás (Krisztus) csak végül táruljon fel: a megdicsőülés 
hegyéről „lefelé jövet megparancsolta nekik, hogy senkinek ne beszéljék el, amit 
láttak, hanem csak akkor, amikor az Ember Fia feltámad a halottak közül." (9,9). 
Ám Márk számára a fordulat, Jézus mivoltának megvilágosodása húsvét tudatá-
ban ugyan, de hamarább történik: a keresztfán megy végbe. Itt lesz nyilvánvaló, 
hogy a szenvedő, meghaló Jézus a Krisztus, az Isten Fia. A szenvedéstörténet során 
Jézus a főpap kérdésére nyíltan kijelenti: ő Krisztus, Isten Fia, a dicsőséges 
Emberfia (14,61-62). Az őskereszténység ezekkel és más címekkel fejezte ki húsvét 
utáni felismerését Jézus személyéről. Márknál elsőként a kereszt alatt mondja ki 
egy pogány százados a hitvallást: „Valóban, ez az ember Isten Fia volt" (15,39). A 
keresztre feszített Jézus Isten Fia, akiben Isten maga hajolt le a világhoz. „Isten 
szeretete kinyilatkoztatásának helye a kereszt" (Dóka Zoltán). Márk számára a 
kereszt - húsvét felől nézve - Jézus személye ti tkának kinyilatkoztatása. Itt 
oldódik fel a „messiási titok". Márk egész evangéliumának középpontjában a kereszt 
áll. Mintha Pál apostol célja vezetné: „elhatároztam, hogy nem tudok közöttetek 
másról, csak Jézus Krisztusról, mégpedig a megfeszítettről" (lKor 2,2). 

A titok-elmélet Márk sajátja; Máté nem veszi át, noha Jézus hallgatási parancsa 
nála is előfordul, de a márki koncepció nélkül (Mt 8,4; 9,30; 17,9 stb.). A Szentírás-
kutatás Márk szerkesztői céljának látja a messiási titok végigvezetését az evangé-
liumán a keresztig, csak az kérdéses, hogy mit akart ezzel az evangélista kifejezni. 
Márk ezzel a hagyományértelmező eszközzel az egész Jézus-hagyományt aláren-
deli a szenvedéshagyománynak (Dóka Zoltán). így akarja elérni - hangzik egy 
másik magyarázat -, hogy ami korábban a hagyomány egyes részleteiként szere-
pelt, művében egész legyen: Jézusnak mint Krisztusnak hirdetése (W. Marxsen). 

A mai keresztény számára az a döntő az eddig elmondottak alapján, hogy Márk 
a földön jár t Jézust rejtett Krisztusként mutat ja be, akinek a titka a kereszten 
tárul fel: a kereszten Isten Fia halt meg; a kereszten lesz nyilvánvaló Isten velünk 
léte. Ez egybecseng Pál vallomásával, noha Márk nem ismerte az apostol leveleit: 
a kereszten világosodik meg az Isten szeretete. Jézus csodatettei Márk evangéliu-
mában „titkos kinyilatkozatások" (M. Dibelius), amelyek Istennek Krisztus ke-
resztjében és feltámadásában végbement kinyilatkoztatására utalnak (E. Lohse). 
Jézus halála és feltámadása adja földi életének igazi értelmét, amely nélkül a 
Názáreti tettei és szavai csonkák maradnának. 

Márknak köszönhetjük, hogy a Jézus-hagyományt Jézus keresztjéhez és feltá-
madásához vezető szálra fűzte. És Jézus életével is odavezet halálának (és feltá-
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madásának) üdvjelentóségéhez, amelyet az őskeresztény és páli evangélium már 
hirdetett. 

Márk számunkra is lehetetlenné teszi, hogy Jézus életét önmagában nézzük. 
Emberi nagyságában, szeretetének példájában gyönyörködjünk és azt követendő-
nek valljuk - anélkül, hogy tekintetünk és hi tünk arra a pontra irányulna, ahol az 
ő küldetése célhoz ért: halála és feltámadása mindeneket átfogó üdveseményére. 
Ε kettó's csúcs révén - ahová Márk ma is vezet - lesz Jézus földi története múltbeli 
hagyományból életünk jelenének ügye, ha megtesszük az u ta t az evangélistával. 
Jézus a mai ember számára is rejtett Krisztus, amíg a kereszt és a húsvét igazi 
értelme meg nem világosodik előttünk, s fel nem ismerjük hitben: kicsoda ő! 

Jézus feltámadásának elbeszélése Márk evangéliumában rövid, és váratlanul 
ér véget (16,1-8). Már a 2. században csonkának érezték ezt a befejezést, és 
kiegészítették (16,9-20. Amai magyar protestáns bibliafordításban ennek jelzéséül 
van zárójelbe téve a szakasz.) Ma egyre több kutató tar t ja valószínűnek, hogy nem 
elveszett a további befejezés, hanem az evangélista eredeti kézirata szándékosan 
végződött a fejezet 8. versével. Jézus keresztútja célhoz ért húsvét hajnalán. Az 
üres sírnál felhangzik Isten üzeneteként: a megfeszített Názáreti él (16,6). A 
tanítványok menjenek Galileába - fűzi hozzá az evangélista a kapott hagyományok-
hoz -, mert Jézus előttük megy és ott látják meg őt (16,7). „Galilea" Márknál Jézus 
működésének nyitott kapuja a pogány világ felé. Itt az evangélium végén sem 
pusztán földrajzi hely. A feltámadt, élő Jézus elindul az egész világhoz. Nyomában 
tanítványai fogják vinni a Krisztusról szóló evangéliumot. Lenyűgöző befejezés: 
Márk evangéliuma nyitott ablakkal, a pogánymisszió perspektívájával zárul. 

Ezzel elérkeztünk Márk teológiai koncepciójának e rövid vázlatban még meg-
említendő utolsó vonásához: a világmisszió távlatában í i ja evangéliumát. A vég 
érkezése előtt „minden nép között hirdettetnie kell az evangéliumnak" (13,10). A 
halálba menő Jézus szava a betániai megkenetését végző asszonyról: „Bizony 
mondom nektek, ahol csak hirdettetik az evangélium az egész világon, amit ő tett, 
azt is elbeszélik majd az ő emlékezetére" (14,9). 

Lám, a másik három, nagyobb evangélium mellett eltörpülő, egyszerűnek és 
szürkének látszó Márk-evangélium hogyan magasodik fel, ha az újszövetségi 
kutatás segítségével vesszük kézbe! S ezt éppen a nálunk gyakran támadott vagy 
félretett un. történet-kritikai módszernek köszönhetjük. 



MÁTÉ EVANGÉLIUMA 

MÁTÉ SZITUÁCIÓJA 
Máté evangéliumát meghatározza írójának múlt ja és az a gyülekezeti helyzet, 
amelyben él. Az evangélium ismeretlen szerzője Krisztus u tán 90 körül ír ta 
könyvét valahol Szíriában, talán Palesztinával szomszédos területen. 0 maga un. 
zsidókeresztény, Krisztus-hívő zsidó. Gyülekezete is javarészt a törvényhez ragasz-
kodó zsidókeresztényekből áll, de jelentkezik benne egy pogányokból lett keresz-
tény csoport erős enthuziasztikus, rajongó irányzattal. Éles az ellentét a helybeli 
zsidóság és Máté gyülekezete között. 

Ebben a történeti helyzetben született Máté evangéliuma. A szerző alapul Márk 
evangéliumát veszi, de átrendezi, részben át is dolgozza. Beleépíti a Márktól nem 
ismert un. beszédforrást, amely Jézus mondásainak, beszédeinek nagyobb gyűjte-
ménye. Felhasznál e kettőn kívüli hagyományanyagot is, így Jézus gyermekségé-
nek történetét (1-2. fej.). Szerkesztésének határozott jellegzetességei vannak. Ezek 
főként vázolt szituációjából származnak. 

Máté a hangsúlyt Jézus tanítására helyezi. Ez jelentkezik mindjárt abban, 
hogy Jézus tetteinek és szavainak sorrendjét megfordítja: Márknál előbb jöttek 
Jézus csodái és azután az igehirdetése. Máté ellenben így foglalja össze Jézus 
munkáját: „tanított ... és gyógyított" (4,23). Ennek megfelelően következik az 5-7. 
fejezetben a Hegyi beszéd; a 8-9. fejezetben gyógyító csodák kerülnek sorra. 
Elsőbbsége Jézus tanításának van, akinek Istentől származó hatalmára a kísérő, 
elsősorban betegeket gyógyító csodatételek utalnak. A Hegyi beszédet és az u tána 
felsorakoztatott csodákat így köti össze Máté: „Amikor befejezte Jézus ezeket a 
beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek 
hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók" (7,28-29). 

Más vonások is mutat ják, hogy Máté számára Jézus szavai az előbbre valóak. 
Noha Máté evangéliuma jóval nagyobb terjedelmű, mint Márké, Máté mégis 
lerövidít Márktól átvett csodatörténeteket (Mk 5,l-20=Mt 8,28-34; Mk 2,l-12=Mt 
9,1-8). Másutt a Márktól átvett történetbe beleszövi Jézus további mondásait (pl. 
Mk 2,23-3,6=Mt 12,1-14). Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy Máté evangéliu-
mában Jézus elsősorban mint tanító jelenik meg, követői „tanítványok" (G. Born-
kamm). Szavai nagy beszédekké, tulajdonképpen mondásgyűjteményekké vannak 
összeállítva: a Hegyi beszéd (5-7), a tanítványok kiküldése (10), példázatok (13), 
gyülekezeti rend (18), a farizeusi kegyesség ellen (23), az utolsó időkről (24-25). 
Korunk egyik neves új szövetségese a Hegyi beszéd komponálását és az evangéli-
umba való beépítését Máté legfontosabb hozzájárulásának nevezi (E. Schweizer). 

Jézus tanításában az evangélista adott helyzetének megfelelően a törvény 
kérdése jelentós szerepet játszik (a „törvény" az Ószövetség erkölcsi, rituális és 
kultikus törvényei, ahogyan az írástudók több mint 600 parancsolatban és tilalom-
ban leírták). Máté magával hozta zsidó múltjából - gyülekezetével együtt - a 
törvényhez való ragaszkodást, de a jézusi értelmezés jegyében. A zsidókeresztény 
gyülekezet megtartja a szombatot (24,20), de a szeretet föléje növő parancsa felől 
magyarázza (12,1-8. Máté a márki történethez hozzáfűzi az ószövetségi igét: 
„Irgalmasságot akarok, nem áldozatot", Hós 6,6). A korabeli zsidó kegyességben a 
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jótékonyság, az imádkozás és a böjtölés voltak azok a jó cselekedetek, amelyekkel 
az ember megmutathatja szeretetét Isten iránt. Ezt a há rmat sorra veszi a Hegyi 
beszéd, ám hangsúlyozza, hogy nem történhet emberek tetszésének keresésére 
(6,1-18). Jézus helyesli a zsidóktól megkívánt templomadó megfizetését tanítvá-
nyai részéről Máté külön anyagában (17,24-27). Nem helyteleníti szent helyek 
felkeresését áldozás céljából a zsidó hagyománynak megfelelően, de csak a hara-
gossal való megbékélés u tán (5,23-24). A zsidó írástudók szabályaira Jézus tanít-
ványai is figyeljenek, de óvakodjanak a képmutató magatartástól (23,1-2). 

Mint a fentebbi példák mutatják, Máté gyülekezetének a zsinagógával való 
vitája a törvény értelmezése és cselekvése körül forog. Jézus kri t ikája a zsidó 
kegyességgel szemben nem a törvény ellen fordul, hanem a törvény igazi értelme-
zésével, a kegyesség helyes gyakorlásával kapcsolódik össze. Az írástudók és 
farizeusok elleni beszéd abban csendül ki, hogy a törvény előírásainak teljesítése 
mellett a lényegről, a gyengék jogáról, az embertársak iránti irgalmasságról és 
hűségről megfeledkeznek: „Pedig ezeket kellene cselekedni, de azokat sem elhagy-
ni" (23,23). Ám nem hiányzik innen a tanítványok feddő oktatása sem (23,8-12). 

Az evangélista gyülekezetének hellenisztikus ága viszont nem veszi komolyan 
a keresztény élet követelményeit. Ezzel a felfogással és követőikkel legalább olyan 
éles Máté küzdelme, mint a zsinagógával. Ez a pogánykeresztény csoport félreteszi 
az Ószövetséget (5,17). Jézus számukra a feltámadott Úr, akinek nevében a 
karizmatikusok jövendőt mondanak, gyógyítanak, más csodákat tesznek (7,22), de 
hiányoznak életükből az Isten szerinti cselekedetek (7,21). Ezért hamis próféták 
ők (7,15-20). Ezekkel a keresztényekkel szemben azonban Máté evangéliuma 
nemcsak a cselekvő hit jogos követelményét állítja, hanem - s ebben jelentkezik a 
szigorú zsidókeresztény álláspont - a törvény teljes és maradandó érvényessége 
mellett hoz fel „bizonyosan nem Jézustól magától fogalmazott, radikális zsidóke-
resztény hagyományt" (G. Bornkamm). így hangzik: „Amíg az ég és föld el nem 
múlik, egy ióta vagy vessző sem vész el a törvényből, míg be nem teljesedik" (5,18). 

Az evangélista ezt a radiális kijelentést abban az összefüggésben közli, hogy 
Jézus az Ószövetségben foglalt isteni ígéret és törvény betöltője: „Ne gondoljátok, 
hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, 
hanem betölteni" (5,17). Ez a középpontba állított jézusi mondás megállapítja, hogy 
Jézus Istennek az egész Ószövetségben megnyilatkozó akaratát teljes mértékben 
megvalósította (G. Delling). Megvalósította az ígéret oldaláról: erről tanúskodik 
Máté, amikor sűrűn belevesz evangéliumába ószövetségi idézeteket, melyek Jézus 
cselekedeteit, életének egyes eseményeit hozzákötik az Ószövetség megfelelő he-
lyeihez, mint az ott írottaknak megvalósulását. „Mindez pedig azért történt, hogy 
beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által" (1,22). Gyakran találkozunk 
Máté evangéliumában hasonló mondatokkal (2,15.17.23; 4,14; 21,4.16 stb.). Ke-
resztelővonakodik megkeresztelni Jézust méltatlansága tudatában; Jézus válasza 
így hangzik: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden 
igazságot" (3,15). A szenvedéstörténetet is ezzel a magyarázattal kíséri Máté: 
„Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai" (26,56. Vö. 
26,54.). 

Jézus megvalósította Istennek az Ószövetségben kijelentett akara tá t a követel-
mény oldaláról is. Erre utaló példákként sorakoznak fel a Hegyi beszéd antitézisei, 
ellentételei (5,21-48): „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek ... Én pedig azt 
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mondom nektek ..." Hatszor ismétlődik ez a szembeállítás. Valamennyi esetben a 
jézusi szó nem csökkenti, hanem fokozza és elmélyíti a parancsok tartalmát. 
Nemcsak az ölés, hanem már a harag; nemcsak a házasságtörés, hanem már a 
kívánság; nemcsak a hamis eskü, hanem maga az eskü vétkezés Isten törvénye 
ellen. Ne szálljatok szembe a gonosszal... Szeressétek ellenségeiteket... Isten 
követelő akaratának radikális voltához kapcsolódik végső lényegének érvényesí-
tése: ez pedig, amint már érintettük, a könyörülő szeretet. Máté evangéliumán 
végigvonul a törvény legfőbb summája, a szeretet parancsa. Az egész törvény 
összefoglalása Jézus meg nem szűnő felhívása a szeretetre - ahogyan szépen 
mondja E. Schweizer. 

Máté a cselekvő kereszténység hirdetője. Lépten-nyomon találkozunk evangéli-
umában ilyen hangsúlyokkal. Ő hozzáfűzi a Miatyánkhoz a megbocsátás nélkülöz-
hetetlenségét, s ezzel megerősíti az 5. kérést (6,14). A gonosz szolgáról szóló 
példázat a megbocsátás elmaradásáért Isten ítéletének fenyegetésével végződik 
(18,35). A királyi mennyegző példázata hangsúlyozza, hogy Isten eljövendő orszá-
gába az ő kegyelmes meghívása által jutunk, de ítélet vár arra, akin ő nem talál 
„mennyegzó'i ruhát", azaz híjával van a megújult életnek (22,11-13). Az utolsó 
ítéletre nagy nyomaték esik Máténál. Az idevágó szakaszok között külön is kiemel-
kedik az eljövendő dicsőséges Krisztusról mint ítélő bíróról festett nagyszabású 
kép: üdvösség és kárhozat azon fordul meg, hogy az éhezők, szomjazok, jövevények, 
ruhátlanok, betegek, foglyok nyomorúságán segített-e valaki, mert ha igen, való-
jában Jézussal tette; ha nem, ővele nem tette meg (25,31-46). A felsorolt igehelyek 
mind Máté külön anyagából valók. Az ő keze emeli magasra őket evangéliumában. 

Nem sikkad el Máténál Isten kegyelmének nagysága. A boldogmondások meg-
előzik Jézus parancsait a Hegyi beszédben (5,3-12). Az üdvöt hirdetik - feltétel 
nélkül - a rászorulóknak. Isten kegyelmi ajándékaként ígérik eljövendő országát 
minden áldásával! A jövő idejű igealakok előre mutatnak: „meg fognak vigasztal-
tatni" a sírók, „Isten fiainak fognak neveztetni" a békét teremtők... De az „övék a 
mennyek országa", mely keretezte az eredeti boldogmondásokat (3., 10 vers), már 
jelenként hangzik. S a „boldogok" megszólítás (tulajdonképpen: „üdv néktek"), 
mely bevezeti a mondásokat, már a jelenben a végső jövő részeseivé teszi őket. 
„Jézus igéjében máris megszólal az Isten királysága és ebben a világban eleven 
valósággá lesz" (Karner Károly). 

Minden Isten kegyelmétől függ. Ennek legvilágosabb üzenete a csak Máténál 
olvasható példázat a szólómunkásokról (20,1-15). ^gazda a nap különböző óráiban 
fogadja meg a munkásokat, de a fizetésnél az utolsó, egyetlen órát dolgozók is 
ugyanannyit kapnak. Az egész napot végig dolgozók felháborodására a gazda ezt 
mondja egyiküknek: „Én az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem 
szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok?" A példázat hasonlítási 
pontja itt van: Isten szuverén módon, meg nem érdemelten osztogatja kegyelmét. 
Isten az örökélet ajándékát nem emberi teljesítmények alapján adja, hanem 
kizárólag irgalmas kegyelméből - magyarázta nekünk több mint félszázada Karner 
professzor. 

Jellemző Mátéra a Hegyi beszéd első boldogmondásának a kiegészítése is. A 
jézusi szó a beszédforrásban a valóságos szegényekre vonatkozott (Lk 6,20). Máté 
átértelmezi: „Boldogok a lélekben szegények" (5,3). Azok, akik Istenre vannak 
rászorulva; akiknek minden segítségük Isten. Ellentétben nem annyira az anya-
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giakban vagy tudásban gazdagokkal, hanem a vallásos teljesítményben bővelke-
dőkkel. Hasonló ehhez a Hegyi beszéd egy másik mondásának kiegészítése Máté 
részéről. Lukács evangéliumában a ténylegesen éhezőkről hangzik a jézusi szó. 
Máté másként értelmezi: „Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot" 
(5,6). Azoknak szól az üdv ígérete, akik vágyódnak az Isten akaratának megfelelő 
állapotra. Sorolhatnánk még példákat, melyek világosan tanúsítják: a cselekede-
tek hangsúlyozása nem fedi el Máté evangéliumában az ember teljes rászorultsá-
gát Isten ajándékozó irgalmára. 

Csak azt ne tegyük, hogy Mátét Pál apostolon próbálnánk lemérni, vagy 
gondolkozásukat és terminológiájukat egymásba illeszteni. De Máté is húsvét után 
ír, azaz az egyház léte, a keresztség, a bűnbocsánat teológiai gondolkodásának 
előfeltétele (H. Conzelmann). Máténál az etika alapelve, mint láttuk, a törvénynek 
jézusi értelemben való teljesítése: „Ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az 
írástudókét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába" (5,20). 
Máté a „mennyek országán" Isten uralmát érti. (Az „Isten országa" - fordítást 
lehetőleg kerüljük, mert térbeli képzetet tartalmaz.) A tanító Jézus szavai össze-
foglalóan Máténál erre, a Jézussal már elkezdődött és Krisztus dicsőséges megje-
lenésekor beteljesedő valóságra irányulnak. Pálnál az Isten igazsága, Máténál az 
Isten uralma van előtérben. Az „evangélium" Pál számára a megfeszített és 
feltámadt Krisztusról szóló, húsvét utáni örömüzenet. Márknál ugyanez, de hoz-
zátartozik Jézus földi élete is. Máté hitvilágában az „evangélium" Jézusnak Isten 
uralmáról szóló örömhíre. „Máté nagyon kritikus szemléletű az olyan húsvét utáni 
igehirdetéssel szemben, amely ugyan Jézus nevében hangzik, de nem a földi Jézus 
parancsolatain és egész életén orientálódik" (E. Schweizer). Az Újszövetség szín-
gazdagságában megvan a helye mindegyiknek. 

Máté Jézusnak az őskereszténység által alkalmazott méltóságai közül legszí-
vesebben az Emberfia megjelölést használja. Ez éppen nem áll szemben az ő 
istenfiúi mivoltával (3,17; 14,33), hanem ószövetségi háttérrel Krisztus isteni 
hatalmát és eljövendő dicsőségét jelzi (Dán 7,13-14. - Mt 10,23; 16,28; 19,28. - Lásd 
21. o.). Máté számára „Krisztus" az Ószövetségben megígért Messiás, aki indul 
meghalni a keresztre (16,16. Vö.16,21). 

Az evangéliumokban egyedül Máténál tűnik fel a gyülekezet, az egyház szó. 
Péter vallástételére - „Te vagy a Krisztus" - válaszol Jézus: „Te Péter vagy, és erre 
a kősziklára építem az én egyházamat" (16,18). Ez a hagyomány zsidókeresztény 
fogalmazásra mutat a korai gyülekezetből (E. Lohse), mely Péternek mint a 
feltámadt Jézus első tanújának szerepét emeli ki ( lKor 15,5). Ezt az igét a 
gyülekezet helyezte a földi Jézus ajkára - mondja egy másik jelentős kutató is (G. 
Bornkamm). Történeti szerep jutott Péternek: ő volt egy darabig a jeruzsálemi 
gyülekezet vezetője, majd Jakab, az Úr testvére kerül előtérbe (Lásd Gal 2,9-ben 
a sorrendet!). Péterről az utolsó történeti adat arról szól, hogy zsidókeresztény 
missziót végez és feleségével együtt utazik (lKor 9,5). A gyülekezet, az egyház szót 
Jézus még nem használja. Az „oldás" és ,kötés" ha ta lmát Péter és a gyülekezet 
egyaránt kapja (16,19; 18,18). Az előző hely Jézus parancsainak helyes értelmezé-
sére, az utóbbi a gyülekezeti fegyelem gyakorlására vonatkozik, melyet megelőz a 
személyes, majd a t anúk jelenlétében történő intés (18,15-17). Máté gyülekezete 
számára Péter apostol tekintélye maradandó volt, amely annak idején Jézus 
törvénymagyarázatát hitelesítette és a jeruzsálemi ősgyülekezet életét formálta. 
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Utódja azonban már nem egy személy Máté területén, hanem az egész gyülekezet, 
mely a hagyományra vonatkozóan minden új kérdésben meghatározza, mi az 
érvényes (E. Schweizer). Máté evangéliumának ez a két helye arról tanúskodik, 
hogy az ő idejében már kialakulóban volt egy bizonyos gyülekezeti rend. A gyüle-
kezet, az egyház szó helyett azonban Máténál a leggyakoribb szó mind a földi Jézus 
követőinek, mind a húsvét utáni gyülekezetnek megjelölésére: „tanítványok". 

Mieló'tt elbúcszúnánk Mátétól, vessünk egy pillantást még evangéliumának 
kezdetére és végére. Máté evangéliuma Jézus családfájában - amely egyébként is 
eltér a Lukács által közölt nemzetségi táblázattól - négy asszonyt is említ, ami 
teljesen szokatlan, mert asszonyokat nemzetségtáblában nem szoktak felsorolni. 
Máté ezen a családfán Isten útját szemlélteti Ábrahámtól Krisztusig. Az asszonyok 
között két parázna nó' szerepel, továbbá a pogány Ruth és Úriás felesége, akivel 
Dávid házasságtörést követett el. Ezekkel a nevekkel az evangélista kiemeli, hogy 
Isten hű marad ígéretéhez emberi vétkeken át, pogány személy felhasználásával 
is. Emlékszem, amikor 1935-ben megjelent Karner Károly Máté evangéliuma c. 
kommentárja, elámultunk, mit hozhat eló' az újszövetségi kutatás az unalmas 
nemzetségtáblázatból is, amely fölött el szokott siklani a bibliaolvasó szem: á b r a -
hám nemzé Iszákot, Izsák nemzé Jákobot..." (1,1-17). 

Az evangélium végén is tartogat Máté külön mondanivalót (28,16-20). Nem 
beszél mennybemenetelről, ahogyan Márk és János sem, csak Lukács. A feltáma-
dott és megdicsőült Krisztus a mennyben, Istennél van. Onnan jelent meg tanít-
ványainak. Jézus feltámadásával megkezdődött mindeneket átfogó uralma, mely 
a végső teljességbe torkollik a jelen világkorszak végén: „Nekem adatott minden 
hatalom mennyen és földön". Krisztus kilép a rajzolt húsvéti keretből, megmaradt 
tizenegy tanítványának köréből, s küldő szava világhatalma alapján későbbi 
nemzedékek tanítványaihoz is szól: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá 
minden népet". Mit számít, hogy az előtte imádattal leborulok között mindenkor 
vannak kételkedők, hiszen élő hit nincs belső küzdelem nélkül (28,17)! Jézus földi 
vándorlása során tanítványait kizárólag Izrael népéhez küldte (10,5-6). A feltá-
madt Krisztus rendeli minden idők tanítványait a széles világba, minden néphez. 
Az univzerális igény azonban nem volt idegen Máté evangéliumától az előző 
lapokon sen (8,11; 12,21; 25,31-46), mer t a zsidókeresztény emlékezhet, hogy az 
üdv dimenziója a próféták igehirdetésében egyetemes méretű (Ézs 49,6; 51,5 stb.). 

A tanítvánnyá tevés eszköze a keresztelés és a tanítás, mégpedig a földön jár t 
Jézus parancsainak megtartására vonatkozóan: „megkeresztelve őket az Atyának, 
a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit 
én parancsoltam nektek". Még egyszer felmagasodik Máté szemében a tanító Jézus 
és az engedelmeskedő tanítványok képe. A tanítvánnyá tevés és Jézus, a Mester 
követése nagy feladatához emberi tényezők nem elegendők. Ezért ígéret is adatik 
az egyháznak: „és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig". Az „és 
íme" szócskák (mutató értelemben: íme, lássátok) jelzik, hogy Máté evangéliumá-
nak utolsó mondata több, mint ígéret: tapasztalat kíséri. Ki tudná kiszámítani, 
hányak tapasztalata ezen a földön a múltban, jelenben és jövőben? Máté maga sem 
sejthette, hogy utoljára leírt szavai a megdicsőült Krisztus jelenlétéről és hűségéről 
számunkra, földi halandók számára a legnagyobb evangélium az evangéliumá-
ban. 
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Könyvét a későbbi egyházi hagyomány által Lukácsnak elnevezett, ismeretlen 
szerzője egy bizonyos Teofilus nevű, előkelő embernek ajánlotta, aki munkáját 
anyagilag is támogathatta. Az illetőnek a kereszténységhez való viszonyáról az 
érdeklődésen kívül más bizonyosat nem tudunk. A kor irodalmi szokásának meg-
felelő, személyhez szóló ajánlás nincs ellentétben azzal, hogy Lukács az evangéli-
umot szélesebb keresztény körnek írta. Ezek a bevezető sorok az evangéliumot 
történeti műnek szánják, melyet írója korabeli történetírói módszerrel kíván 
elkészíteni (1,1-4). Szándéka azonban másként valósul meg. A Jézus működéséről 
Lukács rendelkezésére álló hagyományanyag ellene áll a szoros értelemben vett 
életrajzi feldolgozásnak, s az evangélista munkamódszere valójában hasonló, mint 
amilyennel Márk és Máté evangéliumában találkoztunk. Forrásai: Márk evangé-
liuma, azután az un. beszédforrás, melyből a vele egy időben, a kilencvenes években 
író Máté is merített, s a külön anyag, amely csak az ő kezéhez jutott el az 
evangéliumok alapjául szolgáló hagyományból. Ezt a háromféle hagyományanya-
got alakítja saját teológiai szempontjából és írói módszerével. 

Az „eleitől kezdve mindennek pontosan utánajár tam" sem értelmezendő más-
ként. A külön anyaga ugyanúgy az őskeresztény hagyományképződés módján 
keletkezett, mint a többi evangéliumi hagyomány. A szemtanúkra hivatkozás nem 
biztosít külön történeti rangot Lukács evangéliumának; az ajánlásnak erre vonat-
kozó utalása inkább azzal a kiemelt szereppel van összefüggésben, amelyet Lukács 
mindkét könyvében - az Apostolok cselekedeteit is ő í r t a - az apostoloknak juttat. 
A történeti nézőpontnak fontos szerep ju t Lukács teológiai gondolkodásában és 
műveiben. 

Lukács is hellenisztikus görög köznyelven ír, de magasabb színvonalon, mint a 
többi evangélista. Nyelvezetén érződik az Ószövetség görög fordításának, a Septu-
agintának hatása. Abevezető ajánlás viszont klasszikus körmondat, amely elárulja 
a szerző jelentős hellenisztikus műveltségét. A hagyományanyag feldolgozásában 
bizonyos fokú írói művészet jellemzi. Azokat az egyenetlen átmeneteket, amelyek 
Márk evangéliumának egyes egységei között találhatók, s az egyik történetet a 
másikkal gyakran csak egy „és" fűzi össze -, Lukács elsimítja. Míg Márk két 
szombatnapi történetet egyszerűen egymás után elmond, Lukács hangsúlyozza, 
hogy a második történet egy másik szombaton történt (Mk 2,23-3,6; Lk 6,6). 
Jézusnak a hagyományban egyedül álló és helyzetrajz nélkül közölt mondásait, 
beszédeit rövid bevezetésekkel látja el, melyeket többnyire magából a mondásból 
vagy példázatból következtet ki. Szereti kiemelni, hogy Jézus szavai milyen alka-
lommal hangzottak el, és olyan emberekhez szóltak, akik kérdéssel, illetve kétel-
kedően léptek a Mesterhez. így kapcsolja Lukács közös szituációhoz az elveszett 
juh, az elveszett drahma és a tékozló fiú példázatát (15,1-31). Az irgalmas samari-
tánusról szóló példázatot Jézus válaszként mondja egy írástudó ama ellenvetésére, 
hogy kicsoda az ő felebarátja (10,25-29). Ezek a keretek, melyekkel Lukács Jézus 
szavainak és beszédeinek hagyományát ellátja, az evangéliumnak elbeszélő jelle-
get kölcsönöznek. A Mester szavai nem időtlen igazságokat fejeznek ki, hanem 
maguk egy darab történet (E. Lohse). 
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ISTEN TERVE 
Lukács alapvető teológiai szempontjáról is vall az ajánlás. Művében „az (Istentől) 
véghezvitt eseményekről" tudósít, melyek sajátos történeti folyamatot képeznek 
(1,1). Nem mondja ki a nevet, de Teofilus és a könyv olvasói, istentiszteleti 
felolvasásakor annak hallgatói tudják, amiről az irat tanúságot tesz: Jézus törté-
netéről szól. Ám ez a történet nem fejeződött be Jézus mennybemenetelével, amivel 
Lukács evangéliuma zárul, hanem folytatódott. Nem csupán az Apostolok cseleke-
deteiben, hanem tovább, s beleért a szerző jelenébe: a „közöttünk" meghatározás-
sal az ő élete is belekapcsolódik az eseménysorozatba, melynek hatása valamennyi 
későbbi nemzedék sorsába vág. „Az első könyvet mindarról írtam, Teofilus, amit 
Jézus tett és tanított" - így kezdi Lukács az Apostolok cselekedeteit (ApCsel 1,1), 
és befejezetlenül, nyitottan a jövő felé, végzi azzal, hogy Pál Rómában „hirdette az 
Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról, teljes bátorsággal, akadályta-
lanul" (ApCsel 28,31). 

Kibontakozik előttünk Lukács teológiai látása Isten tervéről. Az Isten „határo-
zata", „akarata" Lukács szótárában szerepel legtöbbször az Újszövetségben. Az 
„Isten teljes akarata" szókapcsolat az apostoli igehirdetés összefoglalására szolgál 
(ApCsel 20,27). Krisztus halála Isten határozata volt (ApCsel 2,23). Krisztus 
halálra adói csak eszközök voltak, „hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és 
akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék" (ApCsel 4,27-28). 

Isten tervének kezdete a teremtés. Lukács evangéliumában Jézus családfája 
Ádámig megy vissza, s nem, mint Máténál, Ábrahámig (Lk 3,23-38). Az Apostolok 
cselekedetei két helyen is szól arról, hogy Isten teremtette a világot és mindazt, 
ami benne van (14,15;17,24). A záró határpont Krisztus visszajövetele (ApCsel 
1,9-11). Ε két határ között fu t az üdvösséget készítő történet, teológiai szakkifeje-
zéssel az üdvtörténet, három periódusban. Az első Izraelnek, a törvénynek és 
prófétáknak ideje. A második szakasz Jézus földi működésének ideje. Ez a legjelen-
tősebb korszak, „az idő közepe", amelyben a jövendő üdvösség már előre vetült. A 
harmadik az egyház ideje, mely a Szentlélek pünkösdi kitöltésétől kezdve tart 
mindvégig a történelem folyamán (H. Conzelmann). 

Az üdvtörténet hármas felosztásával szemben újabb kutatók a kettős felosztást részesítik előnyben, 
azzal a megokolással, hogy ez felel meg az evangélista koncepciójának: „A törvényt és a prófétákat 
Jánosig hirdették, azóta az Isten országának örömhírét hirdetik" (16,16). Keresztelő János üdvtörté-
neti határvonal, és ő maga még a régi korszakhoz, az ígéret idejéhez tartozik. Jézussal megkezdődött 
a második korszak, a beteljesülés ideje s ebben az evangélium írója is benne él („hirdetik": jelen idő!). 
Ez a felosztás az egyház idejét egybekapcsolja Jézus idejével. Lukács azonban Jézus mennybemene-
telét is határvonalnak tartja, amely után a Szentlélek eljövetelével új periódus kezdődik. Ezt Lukács 
szóhasználatához kapcsolódva a „tanúk idejének" is nevezik (ApCsel 1,8), és nem „az egyház" idejének, 
mert Lukács inkább gyülekezetekben gondolkodik. Én a Szentlélek korszakának mondanám, mely 
megfelel Lukács teológiai gondolkodásának, és nem zárja le a periódust a „tizenharmadik tanú", Pál 
apostol működésével, amint az egyik kutató teszi (Ch. Burchard, J. Jeremiás tanítványa). Az üdvtör-
ténet kettős felosztása esetén a második korszak Jézus idejét és a Szentlélek, az egyház idejét foglalja 
magában. A hármas felosztás azonban jobban megvilágítja, hogy Jézus ideje valóban „a közép" az 
üdvösség történetében. 

Az üdvösségtörténeti szemléletmód Lukács jellemző sajátja. A fel támadt Jézus 
szavai így foglalják össze tanítványai számára az evangélium végén Isten tervének 
teljesedését: „Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie 
mindannak, ami meg van írva rólam Mózes törvényében, a próféták könyvében és 
a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt 
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nekik: így van megírva, hogy a Krisztus (Messiás) szenved, és feltámad a halottak 
közül a harmadik napon, és hirdettetik az ő nevében megtérés bűnök bocsánatára 
minden népnek, elkezdve Jeruzsálemtől. Ti vagyok ennek tanúi. És én elküldöm 
rátok Atyám ígéretét, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok 
erővel a magasságból" (Lk 24,44-49). Ehhez kapcsolódik Jézus szava mennybeme-
netelekor az Apostolok cselekedetei elején: „erőt fogtok kapni, amikor eljön rátok 
a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában és 
a föld végéig" (ApCsel 1,8). 

Lukács az üdvösségtörténetet az emberi történelem keretében helyezi el. Az 
evangéliumában elbeszélt, Isten határozatából végbement eseményeket nem egy-
szer történeti dátumokhoz fűzi. így Jézus születését Augustus császár egyik 
helytartójának idejéhez kapcsolja (2,1-3). A kutatók szerint ugyanis a betlehemi 
elbeszélés történeti időzítése Lukács szerkesztői eljárásához és nem az átvett 
hagyományhoz tartozik. Történelmileg ugyan vitatható, hogy Quirinius szíriai 
helytartóságával egybeeshet-e Jézus születésének időpontja. Ez a kérdés számunk-
ra nem döntő, hiszen Lukács idői meghatározásának helyessége független attól a 
szándéktól, ami őt mozgatja. 

AZ ELVESZETTEK MEGMENTŐJE 
Lukács evangéliumának majdnem felét külön hagyományból meríti. Ez a gazdag 
anyag külön forrásból származik, s Lukácsnál részben összefüggő szakaszt alkot, 
mint Keresztelő János és Jézus születése, Jézus gyermekkora (1-2. rész); részben 
szorosan beépül a Márk evangéliumából vett anyag menetébe, mint a szenvedés-
történetnek és a húsvéti történetnek önálló darabjai (22-24. rész); főként pedig a 
Galileából Jeruzsálembe vezető út összefüggésében található (9,51-19,44). Lukács 
külön anyagának felismeréséhez bizonyos mértékben segítséget nyújt az olvasó-
nak a magyar Biblia: ahol nem szerepel a szakaszcímek alatt párhuzamos hely 
Márk és Máté evangéliumából, az legtöbbször Lukács külön anyagához tartozik. 

Lukács külön hagyományának több történetében, példázatában Jézus úgy 
jelenik meg, mint Isten kereső, mentő szeretetének hirdetője. Jézus nem időtlen 
isteneszmeként beszél egy örök, jóságos Atyáról. Isten irgalma mindig történésben 
lép elént. A csodálatos halfogáskor Péter bűnvallására Jézus tanítványává foga-
dással válaszol (5,1-11). A farizeus vendéglátó asztalánál lezajló jelenet végén a 
bűnös asszonynak bűnbocsánatot hirdet (7,36-50). A tékozló fiú példázatában a 
hazatérő, bűnbánó fiú és az elébe futó, nyakába boruló, megrendült apa találkozása 
hirdeti Isten megbocsátó szeretetének eseményét (15,11-32). 

A tékozló fiú példázata „esztétikai forma és teológiai tartalom szempontjából egyaránt a példázatok 
szívét jelenti. Valóságos evangélium az evangéliumban. Esztétikai és dramaturgiai megközelítése 
teológiai eredményekhez vezethet. Ahangsúly az apa feltétel nélküli megbocsátásán és kezdeményező' 
szeretetén nyugszik. [Az apa elébe futott a hazatérő fiának.] Ez pedig jelképesen Isten cselekvését 
példázza... A tékozló fiú példázatában az apa gesztusaiban és szavaiban megmutatkozó szeretete 
szimbolikusan az isteni könyörületre utal. Az apának mindkét fiához drámai a viszonya, mint ahogy 
az Istennek is drámai története van minden emberrel... Jézus nyitva hagyja a példázatot. Éppen ez 
a szándékos befejezetlenség ad további drámai töltést a példázatnak... A tékozló apa címet kifejezőnek 
érzem. A példázatbeli apának és rajta keresztül Istennek ilyen pazarló a szeretete" (Fabiny Tamás). 

Zákeus története a végén csattan: „Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és 
megmentse, ami elveszett" (19,1-10). Jézus a keresztfai szenvedése közben mondja 
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a benne bízó gonosztevőnek: „Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradi-
csomban" (23,43). 

Isten mentő szeretete fejeződik ki Jézus fokozott vonzódásában a szegényekhez. 
A beszédforrásból vett Hegyi beszéd két boldogmondását Lukács eredeti formájá-
ban közli, amint ezt a Mátétól való különbözőségük mutatja: valóságos szegények-
nek és testileg éhezőknek hangzik Jézus üdvígérete (6,20-21. Vö. Mt 5,3.6). Az 
ellentétes folytatás közlésével is hangsúlyozza Jézusnak a nyomorgókkal való 
közösségvállalását: „De jaj nektek, gazdagok... J a j nektek, akik most jóllakottak 
vagytok..." (6,24-25). Hasonló irányban mutat Jézus szava egy őt vendégül hívóhoz: 
a vendégek kiválasztásában nem a viszonzásra való számítás mozgassa, hanem 
„szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat" hívjon (14,12-14). A bolond gaz-
dag példázata is Lukács külön anyaga (12,16-21). A gazdag ember és a koldus Lázár 
példázatában nem véletlen a két szereplő végletesen különböző szociális helyzete 
(16,19-31). 

Lukács Jézus-képe a bűnösöket, elveszetteket, szegényeket, nyomorultakat, 
megvetetteket szerető és megtartó Isten tükrözője. Más motívumok, mint Jézus 
Istentől való elhagyatottsága a keresztfán, vagy az Emberfia alakjában a világítélő 
bíró vonásai háttérbe szorulnak, illetve teljesen eltűnnek (G. Bornkamm). 

Lukács külön anyagában található azoknak az evangéliumi történeteknek, 
példázatoknak jelentékeny része, amelyek nagy művészeket remekművek alkotá-
sára ihlettek - állapítja meg joggal Prőhle Károly Lukács evangéliumáról megje-
lent könyvében. Az a hagyományréteg, amely Lukács révén épült be a Jézusról való 
tanúságtételbe, az újabb kutatások szerint különben az evangéliumi tradíció 
legnépiesebb darabjait tartalmazza, s kifejezésmódját, motívumait palesztinai-zsi-
dó háttér s gyökerek határozzák meg (Theologische Literaturzeitung. 1990/7.510). 

ÚTI TUDÓSÍTÁS 
Márk evangéliuma szerint Jézus Galileában prédikált és tett csodákat, s onnan 
ment a közbeeső Samáriát kikerülve a Jordán keleti vidékén át, a folyón Jerikónál 
újra átkelve, Jeruzsálembe, szenvedése és halála színhelyére (Mk 10,1. Márk a 
földrajzi megjelölést fordítva közli. Valójában előbb kövekezett a „Jordánon túl" és 
azután Júdea.). Márk és őt követve Máté is Jézus működését Galilea és Jeruzsálem 
területére osztja el (egyetlen kitérővel: Jézus Tírusz vidékén is tesz csodát, lásd 
Mk 7,24-30; Mt 15,21-28). 

Lukács, aki egyébként Márk evangéliumát veszi alapul, Jézus galileai műkö-
dését evangéliumának kilencedik fejezetében befejezi (9,50), és a márki hagyo-
mány fonalát csak a 18. fejezetben veszi fel ú j ra (18,15-től). A közbeeső mintegy 
kilenc fejezeten át a külön anyagából és a beszédforrásból vett történeteket, 
példázatokat mond el. Evangéliuma három részre oszlik: a galileai peródushoz 
csatlakozik a Jeruzsálembe vivő út nagy szakasza, s azután következik a jeruzsá-
lemi bevonulás, Jézus szenvedése, halála, feltámadása és mennybemenetele. Jézus 
működése Lukácsnál területileg így alakul: Jézus Galileában (4,14-9,50) - úton 
Jeruzsálem felé (9,51-19,44) - Jeruzsálemben (19,45-24,53). 

A középső részt a teológiai tudomány úti tudósításnak nevezte el. Felmerül a 
kérdés, milyen teológiai motívum vezette Lukácsot, hogy evangéliumának közpon-
ti részébe egy hosszú utazás koncepcióját helyezze, és erre a vezérfonalra fűzze fel 
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a Márknál nem található anyagot, s majd az ú t végén kapcsolódjék Márk evangé-
liumához (18,15-19,27). Akérdés annál inkább jogosult, mer t noha közben néhány-
szor visszatér az a megjegyzés, hogy Jézus úton van Jeruzsálem felé, de azután ez 
a szempont hosszú részleteken át eltűnik. Jeruzsálembe menetele tehát ennek a 
résznek nem annyira az anyagát, mint inkább a keretét alkotja (Proliié Károly). 
Viszont ez a jellemző'utazási motívum Lukács tudatos szerkesztői munkája (Bult-
mann, Conzelmann stb.). 

Conzelmann szerint Lukács a hosszú út ta l Jézus szenvedéstudatát fejezi ki. Az 
utazás krisztológiai szükségszerűségét a 13,31-33-ban elbeszélt jelenet mutat ja 
(krisztológia: Krisztussal kapcsolatos tanítás). így hangzik itt Jézus szava: „Ma, 
holnap és a következő napon úton kell lennem, mert lehetetlen, hogy egy próféta 
Jeruzsálemen kívül vesszen el" (33.v.). A hagyományanyag utazásként való elren-
dezése Lukács szerkesztői szándékát jelzi: tanúságot tesz a szenvedés ú t ján haladó 
Messiásról, s az út végén a feltámadott Jézus világosítja meg a titkot: „Hát nem 
ezt kellett-e elszenvednie Krisztusnak (a Messiásnak), és bemennie dicsőségébe?" 
(24,26). 

Lohse magyarázata tovább megy. Ο felfigyel arra, hogy Lukács Jézust ezen az 
úton Samárián keresztül vezeti, amelyet a kegyes zsidó Jerzsálembe menet mindig 
elkerült, mert népét idegennek tartotta. Az út kezdetén jelzi, hogy üdvtörténeti 
ígéret teljesül; Jézus életének utolsó, legfontosabb szakasz kezdődik: Jézus -
amikor Jeruzsálembe indul - a kereszt, feltámadás, mennybemenetel felé tar t (e 
hármat foglalja össze a „felvitel" szó): „Történt, hogy amikor beteltek felvitelének 
napjai, és arcát szilárdan a Jeruzsálembe menetel felé fordította..." (9,51). Az első 
samáriai faluban nem fogadják be, ő azonban nem fordul vissza, hanem tovább 
halad (9,52-56). A továbbiakban földrajzi jelzések hiányoznak, csak egyszer említi 
Samáriát; bár pontatlanul, ami nem feltűnő, mert helyismerete másutt is hiányos 
(17,11). A közölt történetek és a samáriai ú t kerete között nem egyszer feszültség 
van, mert egy-egy jelenet inkább illenék Galileába (például 13,31-33). Ám a 
samáriai utazás teológiai koncepcióját alátámasztja az irgalmas samari tánus és a 
hálás samaritánus története (10,30-37; 17,11-19). Lukács az egyes hagyományrész-
leteket alárendeli üdvtörténeti nézőpontjának: Jézus földi út jának ezzel a szaka-
szával előre megrajzolja azt az utat, amelyet tanítványainak meg kell majd tenniük 
tanúságtételükkel a feltámadott és mennybe menő Úr ígérete és megbízatása 
szerint: „és lesztek nékem tanúim... Samáriában" (ApCsel 1,8). Lukács samáriai 
útirajzában Jézus maga muta t ta meg tanítványainak, hogy Uruk küldöttei nem 
állhatnak meg Izrael határánál . Úti tudósítását evangéliumának középső, nagy 
részében üdvtörténeti teljesülésként Jézus missziói cselekvése határozza meg. 

Conzelmann és Lohse magyarázatát együtt nézhetjük, mert a Jeruzsálembe 
vezető hosszú samáriai ú t lukácsi kerete a szenvedése és megdicsőülése felé tartó 
Jézus vallási és népi ha tár t áttörő missziói tevékenységét hirdeti. Az úti tudósítás 
lukácsi kompozíciójának mindkét megvilágítása csak feltevés marad, mert Lukács 
elgondolásának biztos indokát nem ismerhetjük. Az Újszövetség színgazdagságá-
ban ez a részlet mindenesetre Lukácsnak köszönhető, mert Márk samaritánusokat 
egy szóval sem említ; Máté pedig csak egyszer, éppen ellenkező előjellel, amikor 
Jézus ezt mondja tanítványai első kiküldésekor: „Pogányokhoz vezető út ra ne 
térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be" (Mt 10,5). 
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SZEMLÉLETVÁLTOZÁS 
Jézus Isten uralmának közeli beteljesülését hirdette. Ezt a reménységet vette át 
tőle az első kereszténység, mely a közelgő véget összekapcsolta - ez új mozzanat 
volt - Krisztus dicsőséges megjelenésével. Pál apostolt a közeli végső jövő és az 
eszkhatologikus, végső jelen bizonyossága hatja át. Az évek múlásával már szá-
molnak a vég késésével; Pál is szembenéz késői leveleiben az előbb bekövetkezhető 
halálával, de ez nem változtat azon a meggyőződésükön, hogy „az Úr közel" (Fii 
4,4). Az őskeresztény hagyomány ennek a szemléletnek a jegyében alakul, s Márk 
és Máté evangéliuma is ugyanezt képviseli. 

Lukács azonban tudatosan számol aparúz iának , Krisztus visszajövetelének és 
a végnek hosszas késésével. Ennek következménye, hogy Lukács üdvtörténeti 
szemléletében Jézus története nem az idő vége, hanem - mint lát tuk - „az idő 
közepe", amelyet még újabb periódus, az egyház időszaka követ. Lukácsnál Jézus 
halála és feltámadása a teljesülő ígéretek egy pontja, noha legjelentősebb csúcsa, 
ám az üdvtörténeti vonal továbbfut: pünkösd napja újabb teljesülést hoz, új szakasz 
kezdetét (Lk 24, 49. ApCsel 1,4-5.8). Ajelen már nem eszkhatologikus, végső jelen, 
hanem közbeeső idő pünkösd és az ismeretlen időpontú vég között. 

Az egyháznak hosszabb várakozási idővel kell számolnia Ura megérkezéséig. 
Lukács e szemléletváltozásnak megfelelően formálja a jézusi hagyományt. Annak 
a mondásnak, amivel Márk evangéliuma indul: „Közel van az Isten országa" (Mk 
1,1) és amelyet Máté is közöl (Mt 4,17), Lukácsnál nincs párhuzamos helye. Inkább 
olyan jézusi igét találunk nála, mely óv azoktól, akik már most hirdetik: „Az idő 
elközelített" (21,8). Világkatasztrófák Lukácsnál nem jelzik a vég kezdetét, mint 
Márknál (Mk 13,8). Háborúk és lázadások híréből nem következik, hogy „rögtön 
[itt] a vég" (21,9). 

A vég közeli várásának hát térbe kerülése azonban nem jelenti azt, hogy 
Krisztus dicsőséges megjelenése kiesnék Lukács látóhatárából. Csak a végvárást 
függetleníti az időpont kérdésétől, s ezzel a szemlélettel veszi fel evangéliumába a 
Jézus-hagyomány apokaliptikus mondásait. Ε látásmódjában nagyobb hangúlyt 
kap nála a vég idői váratlansága, s ebből eredően a készenlét fontossága (12,40). 
Miután számol hosszabb hátralevő idővel, előtérbe lép a hétköznapok etikája. 
Jézusnak tanítványaihoz intézett intéseiből életszabályokat vezet le a keresz-
tények számára: bíztatás a kitartó imádságra (18,1-8); intés az Isten előtti alázatra 
(a farizus és a vámszedő példázatának eredeti mondanivalóját a hozzáfűzött záró 
tanulsággal részben el is fedi: 18,9-14); figyelmeztetés a földi javakkal való helyes 
és helytelen élésre (16,1-9.19-26). Lukács felkészíti a keresztényeket a szenvedés, 
az üldöztetés tartós idejére az állhatatosság hangsúlyozásával. A magvető példá-
zatának magyarázata csak Lukácsnál végződik a hosszútűrésre való figyelmezte-
téssel: „... és termést hoznak türelemmel" (8,15). 

MÁS JELLEGZETESSÉGEK 
1. Lukács teológiai gondolkozása teocentrikus, Isten-központú. Isten áll az esemé-
nyek mögött (Dóka Zoltán). Az üdvterv Isten terve; Jézus eszköz annak végrehaj-
tásában. Az angyaloknak egyedül Isten parancsol, s azok Isten szolgálatában 
állnak (4,10. Vö. Mk 1,13). Ezért Lukács elhagyja Jézusnak az Emberfia eljövete-
léről szóló mondásaiból ezt a Márknál olvasható részletet: „És akkor elküldi majd 
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az angyalokat és összegyűjti választottait a négy világtáj felől, a föld szélétől az ég 
széléig" (Mk 13,26-27. Vö. Lk 21,27). 

A teocentrikus vonás az őskeresztény hagyomány legrégibb rétegéből való, s 
nem áll ellentétben azzal, hogy Lukács a földi Jézusra gyakran alkalmazza a 
feltámadt, megdicsőült Krisztus megjelölését: az Úr. Számára a megdicsőült és 
egykor visszatérő Krisztus nem más, mint a földön j á r t Jézus, akinek munkálko-
dásában az üdv jelenné lett -, ahogyan működése kezdetén, első nagy megnyilat-
kozásában, a názáreti zsinagógában hirdette (4,16-21). Ezért nem lehet meglepő, 
hogy Lukácsnál a Jézussal kapcsolatos kijelentések egyfelől Istennek való aláren-
deltségét, másfelől Isten és Krisztus munkájának azonosságát fejezik ki. 

2. Jézus Istenhez való eme viszonyát mutat ja Lukácsnál, hogy gyakrabban szól 
Jézus imádkozásáról. Olyan történésekbe is belevonja az imádkozó Jézus alakját, 
melyekről Márk és Máté is tudósít, de Jézus imádságának említése nélkül. Aleprás 
beteg meggyógyítása u tán „visszavonult a pusztába, és imádkozott" (5,16). A 
tanítványok elhívását egyedül Lukács kezdi így: „Történt azokban a napokban, 
hogy kiment a hegyre imádkozni, és átvirrasztotta az éjszakát Istenhez való 
imádkozással" (6,12). Péter vallástételének jelenete Lukácsnál Jézus imádságával 
kezdődik: „Történt, hogy amikor imádkozott egymagában, vele voltak tanítványai, 
és megkérdezte őket: Kinek mond engem a sokaság?" (9,18) Jézus megdicsőülése 
Lukács szerint imádkozása közben történt: „... és felment a hegyre hogy imádkoz-
zék. Miközben imádkozott..." (9,28-29). Jézus saját imádkozása előzte meg a 
Miatyánk megtanítását tanítványainak (11,1-4). A Gecsemáné-kerti imádságáról 
Márk és Máté közlésén túlmenően Lukácsnál ezt is olvassuk: „Megjelent neki egy 
angyal a mennyből, hogy erősítse őt. Halálos tusát vívott, és még kitartóbban 
imádkozott. Verejtéke olyan volt, mint a vércseppek, amelyek hullanak a földre" 
(22,43-44). Ez a két vers ugyan fontos kéziratokból hiányzik, mert ta lán bántotta 
a másolókat, hogy Krisztus angyal erősítésére szorult rá, de a legtöbb kéziratban 
benne van, s valószínűleg az evangélistától származik. 

Lukács „imádság-teológiájára" jellemző, hogy Jézus útjának fordulópontjain 
elhangzott mennyei megnyilatkozásokat Jézus imádságára adott feleletként raj-
zolja: megkeresztelkedésekor (3,21-22), a már említett megdicsőülésekor és a 
Gecsemáné-kerti vívódásában. Az angyal erősítése (22,43) Isten válasza volt Jézus 
imádságára: ,Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a pohárt. Mégis nem az én 
akaratom, hanem a tied történjék" (22,42). Az ,Atyám" megszólítás mutatja, hogy 
Jézus imádságai nemcsak az Istennek való alárendeltségét, hanem az Istenhez 
való közvetlen viszonyát is kifejezik. Amint a haldokló Jézus utolsó sóhaja, a 
bizodalmas zsoltárimádság:,Atyám, kezedbe teszem lelkemet" (23,46; Zsolt 31,6). 

3. Lukács a Szentlélek fokozott szerepével is hangsúlyozza, hogy Jézus életében 
és munkálkodásában Isten a cselekvő. Működése kezdetekor a Szentlélek száll reá 
(3,22). A Lélek vezeti a pusztába, a kísértés helyére (4,1). A Lélek erejével tanít 
Galilea zsinagógáiban (4,14-15). A Lélek által hirdeti a beteljesült örömhírt Názá-
retben (4,16-21). A Szentlélektől indíttatva mond hálaadó imádságot (10,21). A 
Szentlélek erejével fogja felruházni Isten a tanítványokat Jézus mennybemenetele 
után (24,49). A felsorolt helyek 4,1 kivételével mind Lukács saját közlése. A 
Szentlélek működése meghatározza Lukácsnál Jézusnak az Atyától való függését. 

4. Lukács nem beszél Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának külön 
üdvjelentőségéről. Engesztelő áldozat, helyettesítő áldozat, váltságdíj (megváltás) 
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- Jézus halálának ezek az őskeresztény értelmezései nem szerepelnek nála. Csak 
az úrvacsorai hagyományában találkozunk a Jézus váltsághalálára utaló „értetek" 
szóval (22,19-20. Akéziratok egy részében a 19/b-20. vers hiányzik, így ezekben az 
„értetek" nem fordul elő). Jézus halálának a bűnbocsánattal való összefüggése sem 
található Lukácsnál (Vö. Mt 26,27-28). Lukács nem veszi át Márktól ezt a monda-
tot: „Aζ Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, 
és életét adja váltságul sokakért" (Mk 10,45). Helyette ezt olvassuk nála: „Én pedig 
köztetek olyan vagyok mint a felszolgáló (az asztalnál)" (22,27). 

Lukács teológiája e sajátosságának magyarázata üdvtörténeti szempontjában 
kereshető. Jézusnak az emberiséget megmentő szolgálatát az Isten tervében 
reáeső teljes „eseménysorral" (1,1) - melynek csúcsán földi munkálkodás u t án 
halála, feltámadása és mennybementele áll - végezte el. Feltámadása sem önállóan 
ható „üdvesemény", hanem Isten üdvösséget készítő tervének része, melyet 
mennybemenetele követ: „Nem ezt kellett-e szenvednie a Krisztusnak (a Messiás-
nak), és bemennie dicsőségébe?" (24,26). Lukács evangéliumában jellemző módon 
nem fordul elő az „evangélium" szó (igei formájában - „örömüzenetet hirdetni" -
gyakran használja Lukács mindkét könyvében; többször annyit jelent, mint prédi-
kálni, hirdetni). Lukács mást (többet?) akar, mint Krisztus halála és feltámadása 
őskeresztény üzenetének kifejtése: Isten egész üdvtervét, az üdvtörténés teljes 
folyamatát kívánja láttatni olvasóival. Vagy inkább már nem is értette meg az előző 
nemzedék forró élményét a megfeszített és feltámadt Krisztusról szóló evangéli-
umról, noha kezében tartotta Márk evangéliumát?! Az Apostolok cselekedetei, 
benne a Pál apostol igehirdetéséről írottak erre engednek következtetni. 

5. Különös felfedezést teszünk, ha Lukács evangéliuma kezdetét, az 1-2. fejezetet 
egybevetjük a mű további fő részével. A Keresztelő János és Jézus születéséről szóló 
elbeszélések, a 12 éves Jézus történetével együtt, nincsenek igazán összhangban 
Lukács további tudósításaival. Három mozzanat is tanúsítja ezt. 

A Szentlélektől való fogantatást Lukács a hagyományból veszi át (vö. Mt 1,20), 
és a szűztől való születést összekapcsolja az Isten Fia elnevezéssel: „Szentlélek 
száll majd reád, és a Magasságos ereje árnyékol be téged: ezért a születendő is 
Szentnek neveztetik el, Isten Fiának" (1,35). Abiológiai kérdés nem érdekli; közlése 
nem ad lehetőséget metafizikai értelmezésre. Lényeges csak Jézus születésének 
titka: Isten cselekvésén alapul. Arról nincs itt szó, hogy a születendő gyermek Isten 
világából származik (E. Schweitzer), mint amit később János evangéliuma mond: 
Jézusban Isten testté lett (Jn 1,1.14). Ám ebben az angyali híradásban Jézus 
istenfiúsága örök királyságának fényében ragyog (Lk 1,32). Isten Fia Dávid trónján 
az átvett keresztény hagyományban már nem tartalmazza a politikai messiás 
képzetét. 

Az evangélium további folyamán azonban az Isten Fia megnevezés nincs 
előtérben. Lukácshoz közelebb áll a Krisztus cím. Ahol szerepel még nála az Isten 
Fia megjelölés, nem kap hangsúlyt. Sőt külön el is kerüli. A római százados 
vallástétele a kereszt alatt Márknál így hangzott: „Valóban, ez az ember Isten Fia 
volt" (Mk 15,39). Lukács ekként közli: "Valóban ez az ember igaz volt" (23,47). 

Az evangélium első fejezetében Keresztelő János a születésének ígéretében és 
születésének történetében úgy szerepel, mégpedig kiemelten, mint a visszatérő 
Illés próféta, a messiási idők hírnöke (1,13-17.76). Ez a szemlélet megfelel a Lukács 
előtti keresztény hagyománynak, melyet Márk és Máté képviselnek, és Lukács 
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maga is átvesz (Vö. Mk 1,1-8; Mt 3,1-12; Lk 3,1-18). Ahol azonban Lukács saját 
kijelentéseit olvassuk, azok m á r úgy muta t ják be Keresztelőt, mint aki még az első 
üdvtörténeti korszakhoz tartozik. A régi idő utolsó prófétája ő. Máté közlése 
Keresztelő János prédikációjáról Lukácsnál elképzelhetetlen: „Térjetek meg, mert 
közel van a mennyek országa" (Mt 3,2). Lukácsnál a „kezdet" Jézus saját munkál-
kodása, és nem, mint Márknál , a Keresztelő fellépése. Lukács elhagyja Márk 
evangéliumának hagyományából, hogy Jézust útja elején János megkereszteli (Mk 
1,9). Lukácsnál Keresztelő m á r börtönben van, amikor Jézus megkeresztelkedik 
(Lk 3,20-21). Isten országának hirdetése csak Keresztelő János után kezdődik 
(16 ,16) . 

Mária alakja, mely az 1-2 fejezetben egyik főhelyet foglalja el, s több részletével 
- Mária Erzsébetnél, Mária éneke: a Magnificat stb. (1,26-56; 2,1-7.15-20.41-52) -
mély hatást gyakorolt később az egyháztörténet folyamán a tanfejlődésre és a 
művészetekre -, a továbbiakban Lukácsnál még jobban eltűnik, mint Márknál és 
Máténál. Az Apostolok cselekedetei elején egyszer említi (1,14), de Mária szerepe, 
a szűzi fogantatás, Jézus születése nem kerül elő az általa közölt apostoli beszé-
dekben sem. 

A látható kapcsolathiány, illetve különbözőségek az un. „gyermekkori törté-
netek" (1-2. fejezet) és az evangélium többi része között (valamint az Apostolok 
cselekedetei között is, melyet Lukács írt) azzal magyarázható, hogy Lukács szá-
mára fő szempont Isten üdvtervének koncepciója, s ebben a keretben helyezi el az 
evangélium elsőkét fejezetének külön hagyományanyagát. 

6. Lukács evangéliuma Jeruzsálemben játszódó jelenettel kezdődik: Zakariás 
a templomban papi szolgálatot végez áldozat bemutatásakor, és ekkor kapja 
angyaltól fia, Keresztelő János születésének ígéretét (1,5-25). És azzal végződik, 
hogy Jézus mennybemenetele után a tanítványok „mindig a templomban voltak és 
dicsérték az Istent" (24,53). Előzőleg Lukács hangsúlyozza, hogy Jézus elfogatása 
előtt naponta tanított a templomban (21,37-38). A Feltámadott megjelenései mind 
Jeruzsálemben vagy közvetlen környékén mentek végbe. Lukács tudatosan eltér 
Márktól, aki a tanítványoknak a feltámadt Jézussal való találkozását Galileába 
helyezte (Mk 14,28;16,7. Vö. Lk 24,6). Jeruzsálemnek ez a kiemelt szerepe Lukács 
teológiai koncepciójához tartozik: Jeruzsálem és a templom kapcsolja össze az 
üdvtörténet három korszakát: Izrael idejét - Jézus idejét - és az egyház idejét (E. 
Lohse). 

Lukács teológiai fogalomvilágának sokféleségéből több mindent nem érinthet-
tünk. A megtérés és a bűnök bocsánata nála egyszeri esemény. A sátánnak nincs 
jelentős szerepe. Az Isten üdvtervéről szóló kijelentésekben nem esik szó róla. Az 
üdvösségtörténetben a sá tán nem tényező. Isten országa teljességgel a végső 
jövendőhöz tartozik, a róla szóló üzenet a máé. A lukácsi teológia értékeléséről 
különösen az utolsó évtizedekben folyik az újszövetségi ku ta tás vitája. Az evangé-
lista másik könyve, az Apostolok cselekedetei alkalmat ad az olvasóinknak Lukács 
gondolkozásában való további elmélyedésre. 

Lukács világtörténelmi keretbe állítja Jézus születését Augustus római császár uralkodásának 
említésével. Egy történetileg nem rögzíthető' adóösszeírási rendelet az evangélista számára arra 
szolgál, hogy Máriát és Józsefet Názáretből Betlehembe, a Messiás jövendölt születési helyére vezesse 
(Mik 5,1). A következő rövid közlés Jézus születésének egyszerű körülményeiről (2,6-7) átvezet az 
alapelbeszéléshez, ahonnan előrevetült a jászolbölcső képe, s ez a pásztorok története (2,8-20). A 
Messiás születésének híradása a pásztoroknak és betlehemi útjuk az újszülötthöz a hellenisztikus 
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őskereszténység hagyományképződése során, feltehetően görögül beszélő zsidókeresztények körében 
keletkezett. Az elbeszélés kifejezésmódja több helye Ézsaiás 52. fejezetére emlékeztet az Ószövetség 
görög fordításában. Az újszövetségi kutatás formatörténeti megállapítása szerint nem tartozik a 
legrégebbi közös hagyományréteghez. Önálló egységként alakult, s eredetileg nem állott összefüggés-
ben az első fejezet Mária-történeteivel, amit mutat, hogy nem tud a szűzi fogantatásról, Gábriel angyal 
híradásáról, Mária és Erzsébet találkozásáról, sem Mária énekéről (1,26-56). Mária és József meg a 
körülállók a pásztoroktól tudják meg csodálkozva, hogy mit mondott nekik a gyermek felől az angyal 
(2,17-18). Abetlehemi történet mai teológiai nyelven nem életrajzi orientáltságú, tájékozódású, hanem 
az őskeresztény Krisztus-hitvallás szolgálatában áll (G. Schneider). 

A karácsonyi elbeszélés csúcsa az angyali üzenet: „Megmentő (Üdvözítő) született ma nektek, aki 
Krisztus, az Űr, Dávid városában" (2,11). Lukács hagyományában a tekintet Izraelre irányul: ez a 
híradás „az egész népnek" lesz nagy öröm (2,10). A „Megmentő" szó az örömhírt Zakariás előző 
énekének egyik verséhez kapcsolja, melyben kereszténység előtti képzet jelenik meg. Isten „megmen-
tést [ígért] ellenségeinktől és minden gyűlölőnk kezéből" (1,71). A hagyományból vett angyali szózat-
hoz Lukács szükségesnek látja magyarázat hozzáírását, hogy világossá tegye, milyen megmentő a 
betlehemi gyermek: „aki Krisztus, az Úr" (W. Foerster). A zsidókereszténység nyelvén: Jézus a 
Krisztus, a Messiás. A pogánykereszténység nyelvén: Jézus az Úr (W. Grundmann). Együtt hangzik 
itt az egész őskereszténység hitvallása: Jézus a világ Megmentője, Üdvözítője - Krisztus és Úr! 

A történet valamennyi részlete mélyértelmű mondanivalót tartogat. A pásztorok alakja a nyáj 
mellett felidézi a pásztorfiú-Dávidot, akinek uralkodásához fűződik az eljövendő messiás-király 
reménysége. Ugyanakkor a pásztorság Jézus korában lenézett foglalkozás volt: Krisztus születésének 
örömhírében először éppen megvetettek részesültek. A rájuk hulló fényár Isten kinyilatkoztatását 
jelzi. A jászolbölcső jelként szolgál, hogy megtalálhassák Betlehemben a gyermeket. Egyúttal a 
kicsiség, észrevétlenség jelképe, melybe Isten munkája rejtőzik. Szemben áll a korabeli diadalmas 
Messiás várásával, és kiáltó ellentét a római impérium hatalmas császárával. Az angyali üzenetre 
angyalok kórusa zendül fel: „Dicsőség a magasságban Istennek, /és a földön békesség a jótetszés 
embereinek" (2,14). A görög mondatnak nincs állítmánya. Nem kívánság („legyen"), hanem kijelentés. 
Jézus születése Isten dicsőségét hirdeti, az embereknek pedig üdvöt hoz. A békesség ószövetségi 
értelemben az üdv állapota. Jézussal az eszkhatologikus üdv jelent meg a földön az emberek között. 
Isten jótetszéséből, kegyéből részesülnek benne az emberek. A pásztorok elmondják az örömhírt a 
jászolbölcsónéi. Ok voltak az első' karácsonyi gyülekezet, és lettek az első karácsonyi igehirdetők. Az 
angyalok Istent magasztaló és a gyermek születésének mély jelentését kifejező kórusa azóta tovább 
zeng számtalan énekben a karácsonyi istentiszteleteken. A Máriára vonatkozó megjegyzés - a pászto-
roktól hallottakat a szívében forgatta - a kutatók szerint valószínűleg az evangélista alkotása: az 
olvasók buzdítására szolgál, hogy a karácsonyi történetről hittel meditáljanak (19.v.) A záró vers 
rendeltetése, hogy az olvasót a pásztorokkal együtt Isten dicséretére indítsa „mindazért, amit hallottak 
és láttak" (20.v.). Abetlehemi történetnek ma is ez a szerepe. 



APOSTOLOK CSELEKEDETEI 

Az újszövetségi irat címe későbbi eredetű; a 2. században, a kánonnak, az újszö-
vetségi iratok gyűjteményének kialakulása idején került föléje. Ismeretlen szerző-
je, akit az egyházi hagyomány Lukácsnak nevezett el, az „első könyve" folytatásá-
nak mondja (1,1). Lukács evangéliuma és az Apostolok cselekedetei (rövidítése 
ApCsel) belülről összeforrott, kettős mű. A „cselekedetekének megfelelő görög szó 
korabeli történeti munkák szokásos címe, de elégtelenül fejezi k i a könyv tar ta lmát 
és írójának szándékát. Az irat kevésbé az apostolok tetteiről szól, mint inkább Isten 
igéjének terjedéséről és a kereszténység növekedéséről a földön. A cím azért sem 
pontos, mert lényegében csak a könyv egyharmadában szerepelnek Jézus tanítvá-
nyai, ők azután eltűnnek, s az i ra t nagyobb részében Pál van a színen, akit Lukács 
nem nevez apostolnak. 

A VILÁGMISSZIÓ KORSZAKA 
Evangéliumának tanulmányozásakor már lá t tuk, hogy Lukács Isten tervének 
teljesülését, az üdvösség történetét akaija bemutatni a teremtéstől Krisztus 
visszajöveteléig, a parusiáig. Ebben a távlatban a Acta (latin szó: cselekedetek; a 
teológiai irodalomban az Apostolok cselekedetei elnevezése) a feltámadt Krisztus 
mennybemenetelétől pünkösdön á t a misszió ú t j á t rajzolja Jeruzsálemtől Rómáig. 

A könyv kezdetén Lukács megismétli Jézus mennybementelének eseményét, 
mellyel evangélimát zárta, de új összefüggésben. Míg ott a mennybemenetel Jézus 
feltámadása napján ment végbe (Lk 24,50-51), az Acta szerint negyven nappal 
később történt. Ez az eltérés számunkra nem zavaró, mert ahogyan az evangéliu-
mok nem Jézus-életrajzok (lásd 11. o.), ApCsel sem egyszerűen történeti mű, amint 
látni fogjuk. A másik három evangélium nem is szól külön mennybemenetelről 
Jézus feltámadása mellett (Mk tudósítása eredetileg 16,8-ban végződött: lásd 54. 
oldal). Az Actában említett 40 nap az Ószövetségből ismert, jelképes szám (Jézus 
megkísértése elbeszélésében is megtaláljuk: Mt 4,1-2). Lukács ezzel az időszakkal 
elhatárolja a feltámadt Jézus megjelenéseit az üdvtörténetnek a mennybemenetel 
utáni korszakától, s felhasználja e negyven napról szóló hagyományt a keresztény 
üzenet általa összefoglalt ta r ta lmának kiemelésére: a Feltámadott ezekben a 
napokban Isten eljövendő országáról beszélt tanítványainak (1,3; 19,9; 20,25 stb.). 
A mennybemenetel helye Lukács evangéliumában Betánia, az ApCsel-ben az 
Olajfák hegye. Mindkettő különböző távolságban Jeruzsálem közelében fekszik. 
Lukács nem rendelkezett közelebbi helyismerettel, hogy ellentmondást lásson 
kétféle közlése között - ez bennünket figyelmeztethet, hogy a Szentírásnak funda-
mentalista, szó szerinti értelmezése helytelen, s eltereli figyelmünket Istennek a 
Bibliában foglalt igazi üzeneteitől. 

Jézusnak az Acta elején elmondott mennybemenetele Lukács számára üdvtör-
téneti határvonal. Jézus búcsúszavaival Lukács megvilágítja az új üdvtörténeti 
korszak kezdetét, pünkösdöt min t Isten ígéretének teljesülését (Lk 24,49; ApCsel 
1,4-5), s annak következményeként a világmissziót: „Erőt kaptok, amikor eljön 
hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és 
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Samáriában és a föld végéig" (1,8). Ebben a mondatban benne van az egész könyv 
vezérgondolata és tartalma. 

Látszólag csak az apostoloknak szól ez az ígéret és megbízatás (1,2.4). De a 
„tanúim" szóban az apostolokon kívül Pál is benne foglaltatik. Lukács Pált is 
Krisztus feltámadása tanújának vallja a damaszkuszi úti esemény alapján. Nem 
„apostol", mert nem tartozott a tizenkettő közé s nem j á r t együtt Jézussal a földön 
(1,21), de „tanú". (A tanú szó Lukácsnál ragyog fel az evangéliuma végén és 
végigkíséri az egész Actát.) Sőt igazában és egyedül Pál lett a feltámadt Krisztus 
tanúja „a föld végéig". A„fÖld vége" kifejezés a Septuagintában, az Ószövetség görög 
fordításában „távoli földet" jelent. Az apostolok cselekedeteiben a legtávolabbi föld, 
ahová Pál Isten igéjét elviszi: Róma. 

Az Actában az „apostol" és a „tanú" fogalma szorosan kapcsolódik egymáshoz, 
de Pál esetébén el is válik. Az apostolok Lukács szemében különleges helyet 
foglalnak el az üdvtörténetben; kiválasztott tanúi voltak Jézus működésének 
feltámadásáig és mennybemeneteléig. Számuk is fontos: Izrael 12 törzsére utal. 
Ezért a Jézust eláruló Júdás helyére ú j apostolt kell választaniuk (1,21-22). De 
vele, Mátyással be is fejeződött az apostolok sora. Lukács nem tud az apostoli 
szukcesszió, utódlás későbbi egyháztörténeti eszméjéről. Viszont az őskeresztény-
ség első idejében Lukács hangsúlyozza az apostolok, elsősorban Péter vezető 
szerepét. Számára azonban Pál tanúként ugyanazt a feladatot hajtja végre, mint 
az apostol, sőt ő viszi tovább teljesebben és a célig. 

A világmisszió a pünkösdi történettel kezdődik (2,1-13). Erre utal a népek 
hosszú listája, melyet Lukács elénk ad: a föld különböző tájairól származó, Jeru-
zsálemben élő, szórványbeli zsidók - ezek nem prozeliták, a zsidó valláshoz köze-
ledő pogányok - tanúi a pünkösdi eseménynek, a Szentlélek kiáradásának. Mind-
egyikük annak az országnak nyelvén hall ja az apostolokat beszélni az Isten nagy 
tetteiről, ahol születtek (2,5-11). Ezzel a jelenettel Lukács a keresztény üzenet 
világszéles érvényességét állítja olvasói elé. 

A misszió további menete az apostolok cselekedeteiben: Péter pünkösdi igehir-
detése nyomán megalakul a jeruzsálemi gyülekezet, melynek életét lát juk az 
apostolok csodáival, üldöztetésével, diakónusok választásával együtt (2,14-6,7). A 
gyülekezetnek István diakónus vértanúságára következő üldöztetéséből támad a 
samáriai misszió (6,8-8,40). Saul (Pál) elhivatása, damaszkuszi és jeruzsálemi 
tartózkodása (9,1-31). Péter gyógyításai (9,32-43). Az első pogány ember megtérése 
Péter apostol tanúságtételére (10,1-11,18). A kereszténység terjedése Antiókhiáig 
(11,19-26. Az antiókhiai gyülekezet lett Pál támaszpontja.) Az antiókhiai gyüleke-
zet megsegíti a jeruzsálemi anyaegyházat Barnabás és Saul közreműködésével, s 
a jeruzsálemi gyülekezet újabb üldöztetése (11,27-12,25). Az első missziói út: 
Barnabás és Saul kiküldése (13-14. fejezet)* Apostoli gyűlés Jeruzsálemben a 
pogánykeresztények ügyében (15,1-35). Pál második, nagy missziói ú t ja (15,36-
21,16). Pál elfogatása Jeruzsálemben, Cézáreába szállítása, fogolyként mondott 
beszédei (21,17-26,32). Rómába vitele (27,1-28,16). Pál Rómában (28,17-31). 

Az utolsó kép, melyet Lukács olvasói elé rajzol: Pál Rómában fogolyként ugyan, 
de prédikál: „Két teljes évig maradt saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, 

* Elteijedt téves felfogás, hogy „Saul" megtérésével lett „Pál". Ő a zsidó Saul név melett a görög Pál 
nevet kezdettől viselte. Római állampolgár volt, kettó's névvel. „Saul pedig, akit Pálnak is hívnak" 
(13,9). Az Acta ettől a megállapítástól kezdve csak a Pál nevet használja. 
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akik felkeresték; hirdette Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljes 
nyíltsággal akadálytalanul" (28,30-31). Megvalósult az ígéretet is jelentő' feladat 
(Dóka Zoltán): „Tanúim lesztek ... a föld végéig" (1,8). Lukács a „föld vége" kifeje-
zést, melyet ApCsel 13,47-ben is idéz az Ószövetségből (Ézs 49,6), nyilván Rómára, 
az akkori világ fővárosára értette, ahogyan erről m á r szóltunk. 

De a könyvébe foglalt történet kimondatlanul mégis Pál halálával végződik. Pál 
milétoszi, drámai hangú búcsúbeszédében (20,17-38) - amint sok kutató megálla-
pítja - Lukács nyíltan utal Pál mártírhalálára, mely az Acta megírását 20-40 évvel 
megelőzte: „... tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy 
fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem 
sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet azért 
kaptam, hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról. És most 
tudom, hogy közületek, akik között jár tam, az Isten országát hirdetve, többé nem 
lát ja arcomat senki." Beszéde végén „valamennyien nagy sírásra fakadtak, Pál 
nyakába borultak, és csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorodtak el, 
hogy többé nem fogják őt viszontlátni" (20,23-25.37-38. Vö.21,13-14). Az Acta végén 
az utalás a „két évre" világosan feltételezi, hogy a római fogság nyugodt állapotának 
vége lett. Hogy miként, erről a milétoszi búcsúbeszéd nem hagy kétséget: Pál t 
kivégezték. Ezt azonban Lukács nem akaija elbeszélni. Ennek valószínű okáról 
még szólunk. Pál mártíromsága 60 körül történhetett , mindenesetre nem a 64-es 
nérói üldözéskor (H. Conzelmann). 

Pállal fejeződik be a világmisszió korszaka, amelyet az Apostolok cselekedetei 
Isten ígéretének teljesüléseként átfog. Lukács evangéliumáról írottak óta tovább 
gondolkoztam a már ott felvetett ú jabb kutatói elgondolásról (lásd 61. o.). Igazat 
kell adnom Ch. Burchardnak, J . Jeremias tanítványának abban, hogy a „tanúk 
ideje" mint üdvtörténeti szakasz Lukács szemléletében lezárul a „tizenharmadik 
tanú", Pál működésével. Lukács evangéliumának végén a feltámadt Jézus az Isten 
minden róla szóló ószövetségi ígéretének teljesüléséhez sorolja a „megtérés és 
bűnbocsánat" világszéles hirdetését (Lk 24,47). Ennek az igehirdetésnek Jeruzsá-
lemből kell kiindulnia és a népeket elérnie, ahogyan a jézusi szó mondja - nem 
„missziói parancsként", hanem beteljesülő ígéretként (ApCsel 1,8: „tanúim lesz-
tek"). Az ígéret teljesült a „föld végén", Rómában. Lukács m á r visszatekint a 
világmisszió üdvtörténeti korszakára mint múltra, ahogyan evangéliuma is múlt-
ként tekint vissza Jézusra. Lukács jelenében folyik a gyülekezetek élete, él a 
kereszténység a földön Krisztus dicsőséges megjelenéséig, melynek időpontja 
Lukács számára kívülesik az idő mértékén: sem „közelre", sem „távolra" nem 
időzíti (1,6-7). Az Apostolok cselekedetei már a váratlanságát sem hangsúlyozza, 
mint tette Lukács evangéliuma. De bizonyos benne: az üdv teljességének elérkezte 
lesz az (13,10-21!). 

AZ ACTA TEOLÓGIÁJA 
Az Apostolok cselekedetei teológiai gondolkozásának bizonyos részével már Lukács 
evangéliumánál találkoztunk. (Főként a Szemléletváltozás, továbbá a Más jelleg-
zetességek 1., 4., 6. pontja alatt). Az Acta is teocentrikus, Isten-központú. Ő a 
teremtő(4,24; 17,25-26). Az üdvterv készítője és megvalósítója (1,7; 2,32-33; 17,31). 
A misszió munkájában Isten cselekszik eszközein át (8,26.29; 9,10-11; 10,3.10-16; 
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11,5-14; 16,9-10). A csodák az ő munkája (12,6-11; Jézus életében is: 2,22; Pál keze 
által: 19,11). 

Jézus preegzisztenciájáról, földi születése előtti mennyei létéről nem esik szó 
az Actában sem, amint Lukács evangélumában sem. Isten a názáreti Jézust a 
csodákkal igazolta (2,22). Azsidók elutasították Jézust és kereszthalálra jut ta t ták, 
míg Pilátus szabadon akar ta engedni; de halálában Isten terve ment vége (2,23; 
3,13). Teljesültek az Ószövetség jövendölései a Messiás haláláról és feltámadásáról. 
Isten Úrrá és Krisztussá, Üdvözítővé tette Jézust, a jobbjára helyezte (2,36; 5,31). 
Benne adatott üdvösség az egész világnak (4,12). Az Acta nem beszél Jézus 
szenvedésének, halálának, feltámadásának külön üdvjelentőségéról, mint aho-
gyan Lukács evangéliuma sem. A Jézus engesztelő haláláról szóló taní tást az 
Ézsaiás 53-ból való idézet sem említi. Az üdvösséget az egyszeri bűnbánattal és 
megtéréssel nyerik el az emberek, melyhez hozzátartozik a keresztség és a Szent-
lélek vétele (3,18-19; 2,38). Adandó alkalommal találkozunk a kegyelem és a hit 
szerepével az üdvösségben (10,43; 15,11). Az Apostolok cselekedetei Jézusról szóló 
igehirdetésének középpontjában Krisztus feltámadása áll (2,32; 17,31). Az ítélet-
ben a Krisztushoz tartozók menekülnek meg. Ó, az élet fejedelme visz örök életre. 
Ezért fontos, hogy Jézust Úrnak tartsuk és gyülekezetéhez tartozzunk, mely az ő 
nevét segítségül hívja (2,20-21). Krisztus a feltámadásával a mi reménységünk. 

Isten országa közelebbi meghatározás nélkül úgy jelenik meg előttünk, mint a 
keresztény igehirdetés összefoglaló tartalma, amint ezt már láttuk a feltámadt 
Jézus negyvennapos tanításában (1,3;9,8;20,25;28,23). Jövendő valóságként lép 
elénk, mely Krisztus visszajöveteléhez kapcsolódik (1,6-7.10-11), vagy pedig az 
egyes keresztény földi út ja vezet hozzá a halálon át (14,22). Isten országa hirdetését 
a Jézus Krisztusról szóló tanítás kíséri (8,12; 28,31). 

A megdicsőült Krisztus visszajöveteléig a mennyben van (3,21). Csak különle-
ges esetekben, mindenekelőtt Pál megtérésekor nyúl bele látomásban és megjele-
néssel a földi történésbe (9,3-6; 22,6-10; 26,12-19; más alkalommal is így: 18,9). 

Amíg a megdicsőült Krisztus a mennyben van, a neve közöttünk hatóerő. Péter 
nem a megdicsőült Krisztushoz imádkozik a sánta gyógyulásáért, hanem Jézus 
nevének kimondása által gyógyul meg a rokkant (3,6). A gyógyulást Jézus neve 
munkálta, s az ő neve a hit tárgya: a Jézus nevébe vetett hi t alapján gyógyította 
meg az ő neve a sántát, és az ő neve által munkált hit adta neki az épséget (3,16). 
Lukács vigyáz arra, hogy Jézus nevének kiejtését megkülönböztesse az antik 
gondolkozásban a névnek tulajdonított varázserőtől: Isten az, aki Jézus nevének 
kimondásakor cselekedett, és ezzel „megdicsőítette az ő gyermekét, Jézust" (3,13). 
Jézus nevének szerepe végigvonul az egész könyvön (4,10.12.30; 8,12; 9,16.27; 
10,43; 15,26; 21,13). Ennek a sajátos lukácsi vonásnak az a teológiai jelentősége, 
hogy a mennyben 1 evő Jézus neve által valamiképpen mégis jelen van a földön és 
munkálkodik. 

A Szentlélekről három különböző kijelentést kapcsol össze az Acta egymással 
(E. Haenchen). A Szentlélek ajándékában minden keresztény részesül a kereszt-
ségkor (2,38). ALélek elnyerésének valóságát eksztatikus megnyilvánulások teszik 
láthatóvá; ilyen a nyelveken szólás (10;44-48; 11,15; 15,8). A Szentlélek készít fel 
egyes keresztényeket bizonyos feladatokra meghatározott pillanatokban, s ad 
utasítást a misszió különleges helyzeteiben (4,31; 7,55-56; 13,2.4.9.-8,29; 11,12; 
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16,6-7; 21,4). Az utóbbit az Actában a Szentlélek helyett „az Úr angyala" vagy 
„látomás" is teljesítheti (8,26; 10,3; 27,23-24; 9,10.12; 16,9-10 stb.). 

Átfogó értelemben egyházról az Apostolok cselekedetei csak egy helyen szól: 
mint egy nagyobb földrajzi terület kereszténységéről (9,31). Az ekklészia szó 
mindig az egyes gyülekezet értelmében használatos. Az úrvacsora a gyülekezeti 
összejövetel magától értetődő része. Értelmét és jelentőségét külön nem világítja 
meg az Acta, de kiemeli az örvendező jellegét (2,46;20,7). 

AZ ÍRÓ ALKOTÁSA 
Honnan veszi Lukács könyvéhez az anyagot? - ez egyike az újszövetségi kuta tás 
legnehezebb kérdéseinek. Kétségtelenül vannak forrásai, ha megközelítőleg sem 
olyan mértékben, mint az evangéliumában. Felfedezésük az Acta szövegében igen 
bonyolult tudományos feladat. Az Apostolok cselekedetei részletes, versről versre 
haladó teológiai írásmagyarázatának dolga, hogy az adott helyen megpróbálja 
felderíteni: itt és i t t Lukács a hagyományból merít; az írásbeli forrás vagy szóbeli 
emlékezés adatát így és így kiegészíti, átformálja; ezt és ezt az elbeszélést maga 
alakította. 

Volt idő, amikor a kutatás úgy vélte, hogy azokban a részletekben, ahol az 
elbeszélés egyes vagy többes szám harmadik személyből többes szám első személy-
re vált át, Pál apostol egyik út i társának feljegyzéseit használja fel a könyv írója (ez 
lenne az un. „Mi-forrás"). Ilyen hely például a következő: Pál és munkatársai 
„Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket... Egy éjjel látomás 
jelent meg Pálnak.. . Alátomás u tán nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, 
mer t megértettük: oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéli-
umot" (16,7-10). A folytatás Filippibe vezet, de az ottani események végén már 
többes szám harmadik személyt használ a szerző (16,40). Hasonló „mi" fogalmazá-
sú szakaszok tovább is előfordulnak. A későbbi kutatás során kiderült, hogy ez a 
stílusváltás az antik történetírásban az életszerű ábrázolás kedvelt eszköze. Más 
írásmagyarázati okok is bizonyítják, hogy a mi-részletek nem egy itineráriumból, 
útinaplóból valók, hanem Lukács írói módszeréhez tartoznak: ezzel a szemtanú 
elbeszélésének benyomását ébreszti. De arra vigyáz, hogy az illető elbeszélő nem 
munkatárs, csak útitárs, és csak olyan részletekben szerepel, amelyek nem Pál 
tetteiről tanúskodnak. 

Az újszövetségi kutatás módjára nézve, hogy az Acta történeteiben a hagyo-
mány felhasználását és Lukács sa já t alkotását megállapítsa, vegyük elő a pünkösdi 
történetet (2,1-13). Régtől fogva kérdés, miként magyarázható, hogy a pünkösdi 
csoda kétféle, merőben különböző hatást váltott ki. S ezt az ellentétes reagálást 
Lukács nem is próbálja kiegyenlíteni. A Szentlélek hatására az apostolok idegen 
nyelveken beszélnek, s ezt a jelenlévők így fogadták: „halljuk, amint a mi nyelvün-
kön szólják Isten nagy tetteit". A szöveg ekként folytatódik: ,Álmélkodtak mind-
nyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni? Mások 
azonban gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg." (2,11-13). Nagyon 
valószínű, hogy az utóbbi tudósítás őrzi a jeruzsálemi pünkösdi hagyományt a 
nyelveken szólás első jelenségéről. A nyelveken szólás az őskereszténység összejö-
vetelein eksztatikus állapot volt, mely érthetetlen szavak mormolásából, hangok 
kavargásából állott mint a Szentlélek hatásának tulajdonított, önkívületi imádság. 
Legvilágosabb híradás Páltól van róla (lKor 14,1-19). Lukács ezt a hagyományt 



Apostolok cselekedetei 75 

veszi át a Szentlélek első ilyen megnyilvánulásának jelenségéről, és dolgozza bele 
művébe. Üdvtörténeti nézőpontjának megfelelően a világmisszió t á r t kapuját 
nyitja meg azzal, hogy a pünkösdi eseményt különböző nyelveken hangzó bizony-
ságtétellé formálja (E. Lohse). Annyira egységes az egész történet lukácsi nyelve-
zete, hogy nem lehet megállapítani, miként szövődik bele egy későbbi hagyomány 
pünkösdről mint nyelvi csodáról. 

Igen jelentős számunkra Pál megtérésének háromféle elbeszélése az Actában. 
Mindegyik változat mögött azonos gyülekezeti hagyomány húzódik meg, de ennek 
szövege nem állapítható meg. Két kutatói álláspontot ismertetek, hogy lássuk az 
Acta megértéséért folyó teológiai fáradozás erőfeszítését. 

Az egyik magyarázat szerint Pál elhívása olyan esemény, amelyet az adott 
helyzeteknek megfelelően kellett elbeszélni (E. Haenchen). A döntő elemek mind-
három változatban visszatértek, egyes vonásokat azonban meg lehetett változtat-
ni, ahol az összefüggés miat t szükséges volt. ApCsel 9,1-19/a-ban első alkalommal 
ismeri meg az olvasó a történetet, ezért Lukácsnak világossá kell tennie az 
esemény jelentőségét. Amit az olvasónak mondani akar, a cselekvő személyek 
szájába adja, ahogy ezt az Acta sok más helyén is teszi. Saul megtérésének 
történetét az Úr és Anániás szavain keresztül közli. Saul többé nem Krisztus 
nevének üldözője, hanem hirdetője lesz; nem keresztények szenvednek tőle, hanem 
ő szenved Krisztusért. 

22,1-21-ben az elfogott Pál mondja el a damaszkuszi úti történést ellene fellá-
zadt zsidó tömeg előtt a keresztény pogánymisszió védelmében. Anániás kegyes 
zsidóként nem közölheti Pállal pogánymissziói elhívatását, ezért Pál arról számol 
be, hogy Jeruzsálembe visszatérve a templomban látomás útján kapja Jézustól a 
megbízatást a róla való bizonyságtételre a pogányok között. 

26,1-23-ban Pál hasonlóképpen a pogánymisszió jogosságát tanúsítja, ez alka-
lommal Fesztusz római helytartó és II. Agrippa zsidó király előtt. A görög hallga-
tóknak (és Lukács olvasóinak) Pál (és Lukács) a Krisztus parancsának való 
engedelmesség szükségszerűségét az ösztökéról szóló görög közmondással magya-
rázza (14. vers): a görög pogányság jól tudta, hogy a sors, a végzet hatalmának nem 
lehet ellenállni. A zsidó hallgatóknak (és a bibliaismerő olvasónak) Krisztus ren-
delését ószövetségi íráshelyekkel világítja meg: Pál pogánymissziói elhívásában 
ószövetségi próféciák teljesülnek (17-18. vers). Az isteni parancs közvetlenségének 
jelzésére az elbeszélésből Anániás szerepének el kell tűnnie, s emiatt a vakságból 
való gyógyulásnak és magának a vakságnak is, noha ez a mozzanat bizonyosan 
hozzátartozott a gyülekezeti hagyományhoz. A damaszkuszi elbeszélés három 
változatában a kutató Lukács írói szabadságát megokoltnak tartja - s ha így volt, 
mi is természetesnek vesszük: azt, ami Pál elhívásában történt, Lukács belső 
jelentősége szerint hozta a hallgató vagy olvasó tudomására a szituációnak meg-
felelően. 

A másik említendő kutatói magyarázat szerint a három elbeszélés mögött 
szintén csak egy, Lukács előtti történet rejlik. De úgy, hogy az első elbeszélés követi 
azt legszorosabban (Ch. Burchard). Ez a hagyomány a damaszkuszi eseményt 
lényegében mint Pál megtérését beszéli el. Nem korai képződmény, a Pál utáni 
időből való. Megerősíti ezt az idői elhelyezést a páli örökséget ápoló körből származó 
lTim 1,12-16, mely a damaszkuszi eseményt a bűnös megkegyelmezésének 
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példájaként alkalmazza. A szenvedő apostol képe is a Pált követő időszak felfogá-
sára jellemző (9,16.Vö. Kol 1,24; Ef 3,1.13; 2Tim 3,11-12. - J. Roloff). 

A második elbeszélés az elsőt variálja, de jelzi, hogy más is tör tént ott, mint Pál 
megtérése, mégpedig tanúvá elhívása Isten által (22,14-15). Aharmadik elbeszélés 
másként van felépítve, mint az első kettő, és egészen mást mond. Az első elbeszélés 
kezdetét használja fel bevezetésül a történet egészen más folytatásához. Az „útköz-
ben" megjelent megdicsőült Krisztus nem küldi Pál t a városba további utasításo-
kért, hanem maga magyarázza meg, miért jelent meg neki: azért, hogy Pált tanúvá 
válassza a pogányok között, akikhez most küldi (26,16-18). Lukács itt nem hagyo-
mányból vett szöveget jut tat érvényre az első elbeszélés mellett, de egy más, 
régebbi hagyományból származó felfogást arról, ami a damaszkuszi úton történt: 
a feltámadt Jézus megjelenése és Pál elhívása a pogánymisszióra. Az eseménynek 
ez az értelmezése közel kerül ahhoz, amit Pál maga mond a neki adatott, utolsó 
„húsvéti" megjelenésről, az apostolságáról és küldetéséről a pogányokhoz (lKor 
9,1; 15,8-9; Gal 1,15-16). 

Lukács mindkét hagyományt felvette könyvébe. A Pál megtéréséről szóló, 
hagyományozott történet a folyamat külső, az elhívásáról szóló, hagyományozott 
felfogás a folyamat belső oldalát muta t j a meg. Az utóbbi Pálnak a 12 apostolhoz 
való viszonya lukácsi felfogását is jelzi: Pál ezzel odasorakozik az apostolok mellé, 
akik a Feltámadott tanúi. 

Ez az írásmagyarázó, Ch. Burchard, többet tulajdonít a hagyománynak Pál 
megtérése és elhívása Acta-beli történeteiben, mint E. Haenchen, de az eredeti 
hagyományt mindketten megállapíthatatlannak tar t ják. Burchard is hangsúlyoz-
za, hogy a három elbeszélés közötti különbségeket majdnem mind a szituáció és a 
téma változása motiválja, s lukácsi a nyelvezet, és a képzetek is azonosak. 

Számunkra Lukács mindhárom elbeszélése illusztráció ahhoz a valósághoz, 
amelyről Pál maga hitelesen tanúskodik: „De amikor úgy tetszett annak, aki engem 
anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztas-
sa Fiát énbennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel 
és vérrel" (Gal 1,15-16). 

Az Actában olvasható beszédek - ez a kutatók szinte egyöntetű véleménye -
Lukács írói alkotásai. Akönyvnek majdnem egyharmadát képezik. A 24 beszédből 
8 Péteré, 9 Pálé; egyéni különbség nincs köztük, páli színezetet ta lán két helyen 
figyelhetünk meg, egyiket éppen Péter beszédében (13,38-39; 15,6-11). Felépítésük 
a Lukács korában szokásos prédikációnak felelhet meg. Az adott helyzethez alkal-
mazkodó bevezetést rendszerint a Jézus életéről, szenvedéséről és feltámadásáról 
szóló híradás követi, legtöbbször a tanítványok szemtanúságának hangsúlyozásá-
val; ehhez csatlakozik bizonyításként ószövetségi idézet és bűnbánatra szólító 
felhívás. Pál athéni beszéde a pogányoknak szóló prédikáció modellje. Ebben 
pogány költőkre való hivatkozás helyettesíti az ószövetségi érvelést (17,22-31). 
Egyébként az un. missziói beszédek legnagyobb része zsidókhoz és „istenfélőkhöz", 
azaz a zsidó valláshoz közeledő pogányokhoz fordul. Lukács a beszédeket teljesen 
önállóan alkotja, saját teológiai felfogásának megfelelően, miközben az ószövetségi 
és zsidó irodalomból szerzett benyomások is közrejátszanak (Pál milétoszi búcsú-
beszédét - 20,18 és köv. - vö. Józs 23 és lSám 12). István vértanú beszédének nagy 
üdvtörténeti áttekintése ószövetségi példákat követ; Lukács i t t ta lán egy forrás-
iratból merít. A damaszkuszi úti „Krisztus-beszéd (26,16-18) hagyományos formu-
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Iák felhasználásával Lukács kezéből származik" (Ch. Burchard). Ε beszéd lényege 
szerint - mint láttuk - teljesen megfelel Pál saját beszámolójának. Egyébként az 
Acta beszédeinek Lukácstól való származása nem okozhat bennünk csalódást, ha 
úgy tekintjük, mint a szerzőnek az általa ábrázolt történeti képbe helyezett 
bizonyságtételét. 

Ugyancsak egybehangzó kutatói felismerés, hogy Lukács Pál-képe nem egyezik 
meg az apostol saját vallomásával és beszámolójával. Lukács nem ismerte Pál 
leveleit, s az Actában általa megjelenített Pál eltér a történeti Páltól. Lukács Pál t 
nagy csodatevőnek és megragadó szónoknak ábrázolja. Pál pedig erőtlenségében 
látja erejét (2Kor 12,9-10), és beszédével nem váltott ki komoly hatás t (2Kor 10,10). 
Pál az Actában nem veti el a zsidó törvény iránti egykori buzgóságát, csak az abból 
eredő hamis következtetést, a keresztények üldözését (22,3-4). Pál viszont sa já t 
vallomásában élete fordulatát merőben másként jellemzi: „... a törvényben követelt 
igazság szempontjából feddhetetlen voltam"; de ezt most „kárnak" és „szemétnek" 
ítéli Krisztus ismeretének nagyságáért. Hogy kitűnjék: „nincsen saját igazságom 
a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a h i t 
alapján" (Olv.Fil 3,4-9). 

A zsidó törvénytől mentes pogánymissziót Lukács Isten történeti vezetésére 
viszi vissza. Péter így számol be az első pogányok megtéréséről: ,Amikor pedig 
elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt kezdet-
ben... Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, akik 
hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam az 
Istent?" (11,15.17. - A Szentlélek ajándéka itt a nyelveken szólás). Pál viszont a 
Krisztusról való evangélium hirdetésének a törvénytől való függetlenségét teoló-
giai alapon látta lehetségesnek és egyedül követendőnek: „Krisztus megváltott 
minket a törvény átkától" (Gal 3,13). „Krisztus [a törvénytől való] szabadságra 
szabadított meg minket", amely szabadság magában foglalja az egymásnak szere-
tetben végzett szolgálatot (Gal 5,1-13). 

Az apostolok jeruzsálemi gyűlésének eredménye Lukács szemléletét tükrözi 
(15,22-31). Eszerint az apostolok és a jeruzsálemi gyülekezet úgy határoztak Pál 
és Barnabás pogánymissziója dolgában, hogy zsidó rituális szabályok minimumá-
nak megtartása kötelező a megtérő pogányoknak (15,28-29). Ezzel szemben Pál 
hiteles beszámolója szerint az apostolok elismerték Pál pogánymisszióját a körül-
metélkedésre és zsidó törvények megtartására való kényszerítés nélkül, csak azt 
kérték, hogy a misszió anyagilag támogassa a jeruzsálemi gyülekezet szegényeit 
(Gal 2,1-10). Ebben a tudósításban az apostolokra céloz a következő megállapítás: 
„Azok pedig, akik tekintélyeseknek számítanak - hogy a múltban mik voltak, azzal 
nem törődöm -, azok a tekintélyes személyek engem semmire sem köteleztek" (2,6). 
Nem kétséges, hogy Pál az apostoloktól függetlenül végezte a pogánymissziót, 
viszont Lukács elbeszélését az apostolok jelentőségéről alkotott felfogása formálta, 
mert szerinte csak azok adhattak felhatalmazást Pálnak, éspedig általuk megsza-
bott módon, a pogánymisszióra. A valóságos helyzetet világosan mutat ja Pál levele 
(Gal 1,15-19; 2,11-16). Lukács az általa felsorolt, pogánykeresztények részére 
kötelezőnek minősített, rituális törvényeknek a jeruzsálemi apostoli gyűlés ha tá-
rozataként való feltüntetéséhez valószínűleg egyes zsidókeresztény gyülekezetek-
ben szokásos szabályozást használt fel. Lukács történetének alakításánál szerepet 
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játszott Jeruzsálem (és a jeruzsálemi ősgyülekezet) központi jelentőségének tudata 
is, amelyről már evangéliumának megismerésénél szóltunk. 

A zsidóság és kereszténység viszonyát az Actában elsősorban a kontinuitás 
jellemzi. Ebből azonban Lukács más következtetést von le, mint Pál tette. A 
Jézushoz kapcsolódó eseményekben Isten ószövetségi ígéreteinek teljesülése ment 
végbe, s mivel Izrael nem fogadta el Krisztust, a kereszténység Lukács szerint az 
atyák hitének igazi örököse. Ezért van az, hogy a lukácsi Pál az Actában mindvégig 
magát hű farizeusnak vallja (26,2-7). A keresztények és zsidók ellentéte, mely 
végigkíséri Lukács művét, nem két vallás összeütközése, hanem Izrael belső 
meghasonlása, s ez István védőbeszéde szerint jelen volt a pusztai vándorlás idején 
csakúgy, mint a próféták üldözésében, és csúcspontra jutot t Jézus megölésében 
(7,39.51-52. - Dóka Zoltán). Ennek a nézőpontnak alapján nyilvánvaló, hogy 
Lukácsot ábrázolásában nem antiszemitizmus mozgalja, amivel néha megvádol-
ták. A történeti Pál szemlélete azonban más: ő Izrael népét továbbra is Isten 
népének vallja, mert az Isten „elhívása visszavonhatatlan" (Róm 11,1.29). 

Lukács vázolt nézőpontjából következik, hogy magától értetődőnek tartja: a 
fiatal kereszténység fő ellenségei a misszió ellen fellépő zsidók. A zsidóknak a 
keresztényekkel való szembenállását a feltámadásról szóló prédikációra vezeti 
vissza. Noha szerinte ez a taní tás megfelel a zsidó reménységnek, és Pált is ezért 
az ősi zsidó tanért vádolják (4,2; 23,6; 26,1-7; 28,20). Valójában Pál a zsidó törvényt 
elvető tanításáért került összeütközésbe honfitársaival, s ennek az Actában is van 
nyoma (21,21.28). A lukácsi tudósítás azért is csak saját szemléletét fejezheti ki, 
mert Jézus feltámadásáról és a holtak vele kezdődött feltámadásáról szóló eredeti 
páli igehirdetés nem kapcsolható össze a farizeusok feltámadási tanításával. 

A római hatalom képviselői az Actában a keresztény misszió és annak képvise-
lői iránt következetesen jóakaratot tanúsí tanak. A ciprusi helytartó megtér 
(13,12). Egy másik helytartó elutasítja a Pál elleni vádaskodást (18,12-15). Efezus-
ban a tartomány főtisztviselői között Pálnak barátai vannak, akik óvják (19,30-31). 
A város jegyzője megvéd keresztényeket téves vádaktól (19,37). Jeruzsálem kato-
nai parancsnoka (23,29), majd Félix helytartó (24,22) s utóda, Fesztus helytartó is 
elutasítja Pál elítélését (25,4.16.25). Végül Pál akadálytalanul prédikál római 
szállásán, noha fogoly (28,30-31). 

Ezekben az ábrázolásokban Lukács írói szándéka valósul meg. Noha Péter és 
Pál mártírhalála, Néró keresztényüldözése és más kegyetlenségek a könyv írása-
kor tudott tények voltak, Lukács inkább a hatalom jóindulatára irányítja a figyel-
met. Ezt az eljárást a teológiai irodalom politikai apológiaként tartja számon. Az 
egyoldalú képpel Lukács nyugalmat kíván szerezni korában a keresztény hitnek, 
számolva azzal, hogy könyve nem keresztények kezébe is kerülhet. Másrészt - s ez 
lehetett a fő hajtóerő lelkében - keresztény olvasóit akar ja bíztatni, hogy szükség 
esetén számítsanak a politikai hatóságok védelmére, sőt igényeljék azt (Dóka 
Zoltán). „Nem mártír iumra akarta a keresztényeket felkészíteni, mint a Jelenések 
könyve, hanem az egyházat lehetőség szerint megkímélni a mártíromságtól" (E. 
Haenchen). A politikai apológia vonalába esik, hogy a keresztény prédikáció 
elsősorban a feltámadás hirdetése, amely nem érinti a római büntetőjogot, s a 
kereszténység nem sérti a római törvényeket (25,17-19 stb.). 

Könyvét Lukács feltehetően három célból nem zárja Pál mártírhalálával, ha-
nem a hangsúlyos „akadálytalan" szóval, így jellemezve kétéves római prédikálá-
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sát. Érthető, hogy miért nem szól a római keresztény gyülekezetről, sem Pálnak 
azzal való kapcsolatáról. A gyülekezet létezését azzal jelzi, hogy Pál partraszállása 
után Rómából keresztény testvérek elébe mennek Appiusz fórumáig és Tres 
Tabernaeig (ezek Rómától kb. 64, illetve 50 kilométerre feküdtek). „Amikor Pál 
meglátta őket, hálát adott Istennek, és megtelt bizakodással" (28,15). De tovább 
nem szól e régi keresztény gyülekezetről, mert Pált Rómában pogánymissziói 
munkában kell láttatnia könyvének alapvető koncepciója szerint. Az utolsó jelenet 
ezt hirdeti: Pál római szállásán az őt felkereső pogányoknak két teljes éven át 
hirdette Isten igéjét (28,30-31). Ezzel teljesül a mennybe menő Jézus szava a 
világmisszióról: „tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában 
és a föld végéig" (1,8). 

A másik, joggal feltehető célja Lukácsnak ezzel a befejezéssel, hogy bármilyen 
legyen is a jelen, olvasóiban bizakodó reménységet akar táplálni a jövőről, Isten 
üdvtervének további végbemeneteléről. 

A harmadik szándék pedig világosan beleillik a könyvén végighúzódó politikai 
apológiájába. Azzal, hogy nem közli Pál vértanúhalálát s a római misszió - bár 
korlátok között történő, de - akadálytalan végzésével fejezi be írását, a múlt 
kegyetlenségei helyett a római államhatalom néha megértőbb magatartásának 
történeti tanulságára akar appellálni. Lukács hitvédelmi próbálkozásait az üldöz-
tetési tapasztalatok nem tették eleve lehetetlenné, mert Néró már halott volt. De 
meg kellett kísérelnie, noha sikerének valószínűsége nem volt túl nagy. Időszerűvé 
tette szándékát a jelen is, amelyre a fenyegetettség árnya borult, amint ezt a 
politikai apológia szükségessége jelzi, ám olyan apró vonás is, mint Lukács evan-
géliumában a magvető példázatának magyarázatához hozzáfűzött figyelmeztetés 
a hosszútűrésre (Lk 8,15.Vö. Lk 21,19. ApCsel 14,22). 

ÖSSZEGEZÉS 
Lukács műve történeti elbeszélés. Ott sem kötődik szorosan a hagyományanyaghoz, 
ahol vannak forrásai, hanem szabadon beszéli el a történetet, mert belső célját 
akarja elérni, és az eseményeket jelentőségükben akarja hallgatói vagy olvasói elé 
tárni -, ahogyan azt a maga korából visszatekintve, teológiai felfogásának, gyüle-
kezete hittudatának megfelelően látja. Az Acta történeti értéke mégsem jelenték-
telen: kellő történeti és teológiai kritikával fontos forrása az ősegyház történetének; 
elsősorban azonban saját korának történeti forrása az egyház megváltozott életvi-
szonyairól és vallásos szemléletéről (G. Bornkamm). Az őskereszténységről ideális 
képet rajzol, a misszió problémátlan, az előrehaladás töretlen. A torzulásokról -
ahogyan az újszövetségi levelekből, de az evangéliumok némely helyéről is kitűnik 
- nem tud, vagy nem akar tudni: hadd szolgáljon példaként a „heroikus kor" a 
későbbi nemzedéknek (A. D. Nock: „heroic age")! A kereszténység mentes tévtaní-
tásoktól, szakadásoktól, és példaadó az életfolytatásban is (tévtanítók egyszer 
szerepelnek az Actában, ott is már csak a jövőre utalva: 20,29-30). Lukács tudatos 
elbeszélő művészete, melyet közelebbről nem jellemeztünk és példákkal sem 
illusztrálhattunk, magasra emeli művét. Teszi ezt a tanúságtevő céljának követ-
kezetes megvalósításával együtt, amit könyvében kezdettől mindvégig lenyűgöző-
en érvényesít a kereszténység terjedéséről a feltámadt, mennybe ment Úr ígéreté-
hez kapcsolódva. 
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Külön izgalmas feladat lenne körvonalazni Lukács jelenét az Acta alapján. Az 
elmondottakban ebből valami nem egy helyen megcsillant, ahol Lukács saját 
látásmódja és írói alkotásának szempontjairól szóltam. Könyvének a vége, a 
kitűzött világmissziói cél elérése is ebbe az irányba mutat . Lukács jelenét már nem 
a misszió jellemzi, hanem a létrejött keresztény gyülekezetek további sorsa, 
növekedése és megpróbáltatása. Pál apostolnak és munkatársainak missziói útjai, 
melyeknek földrajzi, történeti felvázolása nagyobbrészt Lukács alkotása, tulajdon-
képpen azokhoz a helyekhez vezetnek, ahol az ő korában gyülekezetek éltek. Ezek 
gondozása, mai szóval lelkipásztorlása, a gyülekezet vezetőinek dolga, akiket saját 
korából visszavetítve a páli gyülekezetekben presbitereknek nevez. Ennek a nem-
zedéknek már más a feladata, mint az előzőé: a gyülekezeti munka. A gyülekezet 
tagjainak oltalmazása a tévtanítástól és hitük őrzése a külső fenyegetés közepette 
(20,28-31. - „farkasok": tévtanítók). Lukács az egyes kereszténytől hitvalló bátor-
ságot, de nem missziói tettet vár. Lukács idején a zsidómisszió már nem volt 
időszerű, így azzal a körülménnyel, hogy az Acta prédikációi főként zsidóknak 
szólnak, Lukács a távolságot hangsúlyozza, ami az apostoli kor és saját jelene 
között van. Isten igéjének terjedése Pál után az egyes gyülekezetek növekedéséből 
állott, ahogyan erre utal a missziói időkből az Acta (6,7; 19,20). A megmaradás és 
a kitartó tűrés ideje Lukács jelene. Ezt szolgálja Az apostolok cselekedetei is, mely 
nem hitre hívó, misszionáló olvasmány, hanem építő és katechetikai (tanító) könyv. 

Hogyan olvassuk Az apostolok cselekedeteit? - kérdezheti mindezek után joggal 
a mai keresztény -, ha nem vehetjük azt egy az egyben az apostoli kor hiteles 
történetének. Úgy, mint Lukács történeti bizonyságtételét! Egy későbbi nemzedék 
tagja tesz tanúságot töredékes forrásanyag segítségével, de főként írói készségével, 
saját korának szemüvegén át a fiatal kereszténység hallatlan gyors terjedéséről. 
Fénytörés megy végbe művében, de a fény onnan sugárzik, ami Jézus feltámadása 
és Pál apostol halála között történt az ismert Föld nagy részén. És e sugártörésen 
át az élő Isten üzen annak, aki ma az Újszövetség e könyve fölé hajol. 



A MÁSODLAGOS PÁLI LEVELEK 

Néhány Pál apostol nevét viselő levelet tanítványai, illetve tanításának folytatói 
írtak. Az apostol örökségét kívánják őrizni azzal, hogy Pál nevében és tekintélyének 
igénybevételével fogalmaznak. Ilyen eljárás antik szerzőknél szokásos volt, és 
semmiképpen sem szabad mai szemmel megítélni. Hasonló névhasználat más 
újszövetségi leveleknél is előfordul, amelyekkel a továbbiakban foglalkozunk. 
Iratuk élén a szerzői megjelölés az apostoli hagyomány ápolásának kifejezésére 
szolgált. A másodlagos páli levelek különbözősége az eredetiektől megfigyelhető a 
stílus, a világkép vagy a történeti helyzet, valamint a tartalom tekintetében, 
melynek bizonyos részei Pál apostol gondolatait hordozzák. Anakronisztikus, kor-
tévesztő lenne, ha ezt a pszeudoním, álnév használatot a mai szerzői jog fogalma 
alapján bírálnánk el. Az ókorban nagyfokú szerénységnek számított, ha egy tanít-
vány a maga munkáját mestere neve alatt jelentette meg, akinek mindent köszön-
hetett (W. Marxsen). 

A THESSZALONIALAKHOZ ÍRT 
MÁSODIK LEVÉL 

Az első példája annak a fáradozásnak, hogy a keresztény gyülekezet a páli 
örökséget a rajongók tévtanításával szemben érvényesítse. Ε levelet Pál eredeti, 
első leveléhez szóló kommentárként olvashatjuk (2Thessz 2,1-2). A második levél 
megmagyarázza, miért késik Krisztus visszajövetele. Mielőtt az Úr dicsőséges 
napja elérkeznék, a végső idők bizonyos eseménysorozatának kell bekövetkeznie 
(2,3-10). Pál az első levélben a közeli parúziával számolt: „mi, akik élünk, és 
megmaradunk, velük [a feltámadó holtakkal] együtt elragadtatunk felhőkön az Úr 
fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk" (IThessz 4,17). A Pál 
neve alatt írt második levél ennek a kijelentésnek a káros hatásai ellen küzd: 
egyesek azt vélik, „mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna" (2Thessz 2,2), és 
tétlenül várakozva, a munkától tartózkodnak (2Thessz 3,6-15). 



A KOLOSSÉIAKHOZ ÍRT LEVÉL 

1. A világkép, amellyel ebben és az efezusiakhoz írt levélben találkozunk, eltér az 
átlagos bibliai világképtől. A világ nem háromemeletes építmény: menny - föld -
alvilág, hanem égi szféráktól, a „mennyektől" beborított felület. Legalsó része maga 
a föld felszíne. Fölötte, az égi terekben kozmikus hatalmak léteznek. Legfelül trónol 
az Isten, mellette Krisztus. Létezni annyi, mint vonatkozásban élni, kiszolgáltatva 
lenni a kozmosznak. 

A gyülekezetben olyan szinkretista (valláskeveredésre jellemző) tévtanítás 
terjedt el, amely szerint az ő „filozófiájuk" védelmet és segítséget nyújt a fenyegető 
kozmikus hatalmakkal szemben. Ha „a világ elemeit", az egyes ember sorsát is 
meghatározó démoni hata lmakat tisztelik, és bizonyos kultikus, szertartási elő-
írásokat teljesítenek, nem kell tőlük félniük. Eszméikbe asztrális világszemlélet is 
belejátszik: a csillagok, mint személyes hatalmak, reprezentálják ezt a mitikus 
kozmoszt. A tévtanítás képviselői magukat keresztényeknek, sőt éppen igazi ke-
resztényeknek tartják. Velük küzd a levél: „Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen 
valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek 
hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik" (2,8). A 
tévelygés elméleti és gyakorlati részeire csak a levél óvó figyelmeztetéseiből tudunk 
visszakövetkeztetni (2,16-18.20-23). Rítusaiknak az a céljuk, hogy általa kozmikus 
erőkben részesüljenek. 

A levélíró nem akarja a világképüket megváltoztatni. Nem tagadja kozmikus 
hatalmak létezését, hanem átveszi a fogalmakat, és mintegy belülről próbálja 
elvezetni a tévelygőket a helyes keresztény igazságra és életre. Teszi mindenekelőtt 
azzal, hogy egy keresztény himnuszt idéz a hagyományból. 

A korabeli olvasó elé odaállítja a „kozmikus Krisztus-szemlélet" himnuszát (E. 
Käsemann). Csak kozmikus Krisztus szabadíthatja meg balga félelmeiktől a 
kolosséi keresztényeket. A hellenisztikus-keresztény ének hirdeti, hogy Krisztus a 
kozmosz Ura és Megváltója. „Benne teremtetet t minden a mennyen és a földön, a 
láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, 
akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett" (2,16). A felsorolt 
láthatatlan hatalmak, földöntúli erők helyett a mai ember sorsot, végzetet, átörök-
lést emlegetne (Karner Károly). Sőt a csillagképeknek az emberi életre gyakorolt 
hatását hirdető mai horoszkópok is az antik sejtelmek megújuló folytatását tükrö-
zik. Az elsőszülöttként a halottak közül feltámadt Krisztus által békéltet meg Isten 
„önmagával mindent, a földön és mennyekben" (1,20). A „mindent" a kozmikus 
erőkre is vonatkozik. A világhatalmas Krisztus kezében, és nem a kozmikus 
hatalmak kezében vannak a kolossébeli hívők is. 

Az újszövetségi kutatás úgy látja, hogy a levél szerzője két fontos kiegészítést 
helyezett el a himnusz szövegében Az „ő a feje a testnek"-megállapításhoz hozzá-
fűzte: „az egyháznak" (1,1b); a megbékéltetésról szóló mondatot pedig így folytatta: 
„békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által" (20. v.). Az „egyháznak" szóval 
a szerző hangsúlyozza, hogy Krisztus teste nem a kozmosz, hanem az egyház. A 
himnuszban a „test" eredetileg kozmológiai jelentésben állott. Krisztus feje az 
egész világnak, de csak az egyház az őteste. A Jézus kereszthaláláról szóló mondat 
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bekapcsolásával a levélíró a kereszt kozmikus hatóerejét vallja meg. A kozmosz 
megbékéltetése úgy történik, hogy az evangélium hirdettetik „minden teremt-
ménynek az ég alatt" (1,23). A népek missziója kozmikus kisugárzású (E. Schwei-
zer). 

2. A krisztológia, a Krisztusról szóló tanítás és az etika szorosan összefonódik a 
levélben. A hit és élet elválaszthatatlan. A levél elején így ad hálát a szerző a 
gyülekezetért: „hallottunk a Jézus Krisztusba vetett hitetekről és arról a szere-
tetről, amely valamennyi szent [hívő] iránt él bennetek" (1,4). Majd említi az értük 
való szüntelen könyörgését: „hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát min-
den lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes 
mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöket mindenfajta jó cselekedet-
tel, és növekedjetek az Isten ismeretében" (1,9-10). Ez a kérés emlékeztet zsidó 
imádságokra és a kumráni zsidó közösség szövegeire - jeléül annak, hogy a levélíró 
a hagyomány széles területéről merít, és mondanivalója szolgálatába állítja azt. 
Más részletek is bizonyítják az etika beleszövődését a tanító jellegű fejtegetésekbe 
a levél első felében (2,2.6). A levél második része szinte teljes egészében a keresz-
tény új életről szól (3-4. fej.). A szeretet fog át minden más erkölcsi vonást, mint 
például a jóság, szelídség, türelem, megbocsátás (3,12-14). Aszerzőkülön foglalko-
zik a keresztény családdal, az urak és a rabszolgák viszonyával (3,18-4,1). Az 
intelmek olyan részletre is kiteijednek, mint a hívők magatar tása a nem hívőkkel 
szemben (4,5-6). A keresztény ember hétköznapjaira ugyanolyan hangsúly esik a 
levélben, mint Krisztus igaz ismeretére. 

A jó cselekedetek mögött alapvető esemény áll: a keresztények életében döntő 
fordulat történt. Erről a kozmikus Krisztus-himnuszt bevezető hitvallási töredék 
szólt: Isten „megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt szeretett 
Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata" (1,13-14). A 
„sötétség" Isten-ellenes szférájából a hívő ember Krisztus uralma alá helyeztetett. 
A megváltás és a bűnbocsánat azonossá tétele az idézett helynek a keresztséggel 
való összefüggésére utal. Az uralomváltozás a keresztségben ment végbe. A bűn-
bocsánat központi jelentősége végigvonul az egész levélen (1,14; 2,13; 3,13). 

A keresztségben történt fordulatot a levélíró Pál apostol szavaihoz kapcsolódva 
is leíija:,A keresztségben vele [Krisztussal együtt] eltemettek benneteket, és vele 
együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki fel támasztotta őt a 
halottak közül" (2,12.Vö. Róm 6,4-5). A keresztségben Isten összekapcsol Krisztus 
halálával és feltámadásával. Krisztus keresztjén végbement bűneink bocsánata és 
a kozmikus hatalmak feletti győzelem (2,13-15), a tőlük való megszabadulás (2,20). 
A keresztény embernek Krisztussal együtt feltámadt örök élete a jelenben „el van 
rejtve Istenben. Amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is 
megjelentek dicsőségben" (3,3-4). Ajó cselekedetek ennek a rejtett , de valóságos új 
életnek a gyümölcsei, mindhalálig a bűnnel való küzdelemben, a megújulás szün-
telen feladatában (3,3-10). 

„Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, 
ahol* Krisztus van, aki az Isten jobbján ül (3,1). A keresztény ember a földön jár 
mindkét lábával, de „felfelé" való tájékozódással - ahogyan hangzik a levél térbeli, 
mitikus világképének megfelelően. Akolosséi levél is számol a parúziával, de abban 
a formában, hogy az a Krisztussal együtt a hívők mennyei életének nyilvánvalóvá 
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válása lesz. (Ez a látásmód a földi halál u tán nem alvónak tekinti a hívő embert, 
mint az Újszövetség általában: a halál az odafent való életbe menetel). 

A keresztség azonban nem mágikus esemény. Az eltemetett óembert hit által 
támasztja fel Isten új életre. Akolosséi levél hátterében valószínűleg a keresztelési 
oktatás, a katechumenátus állott. Erre muta t a levél több utalása a keresztségre. 
Egyes kutatók a kozmikus himnuszt a keresztelési liturgia részének tekintik. A 
szerző szeme előtt felnőttek keresztsége lebeg. (A gyermekkeresztséghez hozzátar-
tozik későbbi személyessé válása a hitre jutásban.) 

A kolosséi levelet ismeretlen szerzője Efezusban í rhat ta 80 körül, ahol a páli 
örökséget tanítványi körben tovább ápolták és újjáformálták. Alevél írója több mint 
húsz évvel később kezében ta r t ja Pál apostolnak a Filemonhoz 55 körül írt parányi 
remekművét (a Filemonhoz írt levelet lásd Pál apostolról szóló rész Isten gyerme-
keinek szabadsága című fejezete után). Innen adódik, hogy a Filemonhoz írt levél 
üdvözléseiben szereplő nevek (2.,23-24.v.) megjelennek a kolosséi levél utolsó 
fejezetének személyi közléseiben és üdvözleteiben. Ezzel a kolosséi levél szerzője 
megjeleníteni kívánta, hogy az általa írt kolosséi levél Pál apostol szavának számít 
(E. Lohse). 



AZ EFEZUSIAKHOZ ÍRT LEVÉL 

Ez az irat a páli örökség legfontosabb dokumentuma az Újszövetségben. Az 
ismeretlen szerző Pál tanítványa, aki számos gondolatot átvesz az apostol eredeti 
leveleiből. Ilyenek többek között: egyedül kegyelemből, hit által, nem cselekedete-
kért van üdvösségünk, Jézus Krisztus által jó cselekedetekre teremtett az Isten 
(2,10), a szolgálathoz szükséges karizmákat Krisztus ajándékának mértéke szerint 
kapja meg az egyes hívő(4,7), Isten népét zsidók és pogányok együtt alkotják (2,13). 
Nem kevés azonban a különbség Pál teológiája és az efezusi levél között. Ezek nagy 
része abból adódik, hogy a levél a környezetéből vett vallástörténeti képzetek és 
motívumok segítségével fejti ki mondanivalóját, s tudatosan továbbfejleszti a 
kinyilatkoztatás ismeretét. A szerző nem csak Pál nevében íija a levelet (1,1), 
hanem meg is „szólaltatja" Pált: olvasói a levélből megismerhetik, „miként értem 
én a Krisztus titkát" (3,1-4). Ilyen eljárás nem szokatlan az antik irodalomban, s 
itt azt a célt szolgálja, hogy a szerző mondanivalójának súlyát apostoli tekintély 
növelje. Akkor már nagy hangsúly esett az egyházban az apostoli örökség ápolására. 

Alevél stílusa eltér Pálétól. Szoros rokonságban van a kolosséi levéllel, amelyből 
egy részletet szinte szó szerint átvesz (Ef 6,21-22; Kol 4,7-8). A kolosséi levelet is 
meghaladó mértékben iktat be himnikus énekrészleteket a hagyományból. Az 
efezusi levél is kapcsolatban van a keresztelési oktatással és hitvallással. A levél 
feliratából a legrégibb kéziratokban hiányzik az „Efezus" megjelölés. Az irat 
valószínűen körlevél volt, s az üresen hagyott helyre mindig annak a gyülekezetnek 
a neve került, amelyben felolvasták. Jellege szerint teológiai értekezés, a gyüleke-
zetek) életére utaló konkrét vonatkozások nélkül. 

1. A levél világosan két részre oszlik: a tanító részt az első három fejezet, az 
erkölcsi útmutatást a 4-6. fejezet tartalmazza. A kettőt összekötő szakaszból 
induljunk ki (4,1-16). A szerző a gyülekezeti hagyományból vette a hármas hitval-
lást: „Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség". Ehhez kapcsolja Izrael ősi hitvallását, 
amelyet a keresztények is vallanak: „egy az Isten" (5Móz 6,4). A hármas hitvallás 
elé helyezi saját szavaként: „Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre 
kaptatok elhívást is". Előttünk áll a levél központi fogalma: Krisztus teste, az 
egyház. S visszhangzik a levél fő alapgondolata: a hatszorosan csendülő „egy" az 
egyház egységét hirdeti. A tömör üzenetet bevezeti az Egyház meglevő egységére 
alapuló felhívás: „igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség köteléké-
vel" (4,3-6). 

A karizmákról szóló páli gondolatot a szerző az efezusi levél egyházfogalmának 
megfelelően transzponálja: a kegyelem ajándékait a különböző egyházi szolgálat-
tevők kapták, hogy közvetítsék az egyes hívőkhöz. „Krisztus adott némelyeket 
apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul 
és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének 
építésére (4,11-12). A „prófétákon" az újszövetségi gyülekezet prófétáit kell érte-
nütik, ezt a sorrendi helyük is mutat ja az apostolok után. Első pillanatra mintha 
Pált hallanánk. De érződik a különbség: itt már megjelent az „egyházi hivatal" 
(megszokott német teológiai kifejezéssel: az Amt). A hivatalviselők feladata Krisz-
tus testének építése. A tisztségek felsorolása a gyülekezet jelenébe nyúlik. De az 
apostoli utódlás, a szukcesszió gondolata még nem alakult ki. 
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A „Krisztus teste" kifejezést nem szabad az emberi testről alkotott képzetünkkel 
megközelíteni. Pál használja ugyan a gyülekezetre az emberi szervezet képét, de 
abban az összefüggésben is előkerül: az egyház nem csak olyan, mint egy test, 
hanem maga Krisztus teste (lKor 12,12-26. Vö. 12,27!). Akolosséi és efezusi levél 
továbbfejleszti ezt a gondolatot, s az olvasóik előtt ismert, tőlünk teljesen idegen 
gnosztikus nézetekkel fejti ki. A mitikus fogalmakat éppen a gnosztikus gondolko-
zással szemben alkalmazza, hogy megvédje a keresztényeket a tévtanítástól (4,14). 
A „test" nem egy elképzelt alak, hanem világszéles kiterjedésű üres tér. Ez a tér 
egyúttal mozgás is az eredettől a célig. Az egyház Krisztus teste, a test feje pedig 
Krisztus - ez azt jelenti, hogy a Fő munkálja a test növekedését, más jelképes 
szóval építését. A Fő egyúttal az egész test is. Az egész test, az Egyház gondoskodik 
„önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben" (4,16). Az egyház Krisztusban 
jött létre, benne áll fenn minden pillanatban, s ebből adódik rendeltetése és 
reménysége. Az emberek a keresztség által ju tnak e testbe. A hívők Krisztusban 
vannak, tehát uralmának és védelmének terében élnek. A cél, hogy minden hívő 
eljusson a hitnek és az Isten Fia ismeretének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus 
teljességét elérő nagykorúságra" (4,12b-16). 

Elmélyedve e gondolatvilágban kiderül, hogy „Krisztus teste", „a test feje" olyan 
tar talmat hordoznak, amelyet a megváltás egyéb fogalmai (Krisztus áldozati 
halála, kiengesztelés stb.) nem tudnak teljesen érvényre juttatni: az üdvtörténés 
jelenvaló voltát, az üdvösséget mint létünk állandó meghatározóját, főként pedig 
azt, hogy Egyház az egyes hívők előtt már létezik. Nem úgy keletkezik, hogy 
emberek vallásos meggyőződésből társulnak, hanem már megvan, az emberek a 
keresztség által „csak" belejutnak ebbe a testbe. Az Egyház Krisztus megjelenési 
formája és képviselete a világban. Mindent átható, kozmikus valóság, melyet át jár 
Istennek Krisztus feltámasztásában megmutatkozó ereje (1,19-23). Az Egyház 
Krisztustól indul el, és Krisztushoz érkezik. Krisztus jelenlétének a helye. (Utalok 
H. Conzelmann és a katolikus H. Schlier kiváló kommentárjára.) 

Azért szóltam hosszabban a levél közepén fekvő, a két fő részét összekapcsoló 
szakaszról, hogy ízelítőt kapjunk az efezusi levél súlyos gondolati tartalmából. Még 
az írásmagyarázat segítségével is alig tudjuk megragadni és kifejezni a levélíró 
kortörténetbe ágyazódó szavainak és a legtöbbször szövevényes, bonyolult monda-
tainak az értelmét. Közben felfedezhetjük, hogy a szokatlan, sajátos terminológia 
a Krisztusról való bizonyságtétel elmélyítését szolgálja. Figyelmeztethet arra, hogy 
minden kornak és környezetnek adott világképében és eszmerendszereiben kell 
Krisztus örök evangélimát megszólaltatnunk. 

2. Most tekintsük át röptében a levél első fő részét: Krisztus és az ő teste, az 
Egyház. (A levél az ekklészia görög szót az összegyház értelmében használja, 
amelyet a mi szép magyar szavunk fejez ki: anyaszentegyház. De Krisztus teste az 
egyes gyülekezet is, ami főként a levél második feléből kitűnik. Jelen sorokban 
néhányszor nagybetűvel írjuk az egyházat, hogy figyelmeztessen: az egyház egé-
széről van szó.) Az irat az Újszövetségben egyedülálló módon teszi az Egyházról 
szóló üzenetet az igehirdetés és a hit tárgyává (E. Käsemann). A bevezető istenma-
gasztalás (1,3-14) és könyörgés (1,15-23) tárgya Isten üdvözítő tervének áttekinté-
se. A bűn miatt halottakat Isten Krisztussal együtt feltámasztotta és vele együtt a 
mennybe helyezte (Kol 2,12-13;3,l-4 magyarázatánál már szóltunk erről), de ezt a 
kozmikus kitekintést hirtelen elvágja a kegyelemről szóló páli tanítás (Ef 2,1-10). 



Az efezusi levél 87 

Az egykor - valószínűen nem is olyan régen - pogány olvasók Isten közelségébe 
kerültek Krisztus keresztje által, aki lebontotta a zsidókat és pogányokat elválasz-
tó falat, s a pogányok is a zsidókkal együtt épülnek az Egyházban Isten hajlékává 
(2,11-22). A Szentlélek kijelentette az apostoloknak és az (újszövetségi) próféták-
nak Istennek addig rejtett üdvtervét, a „titkot", „hogy ismertté legyen most az 
egyház által" a kozmikus hatalmak eló'tt „az Isten sokféle bölcsessége" (3,1-10). A 
levélíró könyörög Istenhez a hívők belső megerősödéséért, és „Krisztus minden 
ismeretet meghaladó" szeretetének megismeréséért. 

Azért is imádkozik, hogy képesek legyenek „felfogni minden szenttel együtt: mi 
a szélesség és hosszúság, magasság és mélység". Ez a mondat a kolosséi levélnél 
már említett nem idői, hanem térbeli gondolkozásra vezethető vissza: az üdvössé-
get mint négydimenziós mennyei teret állítja elénk. Nem meglepő, hogy ennek a 
gondolatnak vannak gnosztikus párhuzamai. Mintha egy absztrakt festmény 
merev vonalai mozgásba jönnének: a hívő tekintete négy irányban fut a megfest-
hetetlen és kimondhatatlan valóság, az üdvösség felé (3,14-19). Isten dicsőítése 
záija a levél első felét. Lelkészi pályám során legtöbbször ezzel fejeztem be a 
szószéki szolgálatot: ,Annak pedig, aki mindent megcselededhet, feljebb, mint 
ahogy kél jük vagy elgondoljuk, annak legyen dicsőség az egyházban Krisztus Jézus 
által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen" (3,20-21). 

3. A levél első felének ezt a címet adta az egyik kutató: A pogányok Krisztus 
testébe való elhívásának titka. A második felének pedig ezt: Az elhívásnak megfe-
lelő életvitel (4,1-6,20). Találó, mert a levél erkölcsi részének bevezető mondata, 
mely összekapcsolja a levél „dogmatikai" és „etikai" részét, így hangzik: „Kérlek 
tehát titeket..., éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhivattatok", s rögtön 
következik a figyelmeztetés egymásnak szeretettel való elviselésére és a meglevő 
egység megtartására (4,1-3. Kiemelés tőlem - V.l.). A szakaszt már tárgyaltuk első 
pontunkban (4,1-16). A levélíró tanúsítja az Úr nevében, hogy olvasói nem élhetnek 
előző pogány életvitelük vétkei szerint, hanem úgy, ahogyan Krisztust megismer-
ték (4,17-24). Ez megmutatkozik az egymáshoz való viszonyukban (4,25-32). A 
szerző szembeállítja egymással a régi és az új életformájukat meghatározó, a 
kumráni zsidó közösség gondolkozásában is nagy szerepet játszó két ellentétes 
szférát: a sötétséget és a világosságot: „egykor sötétség voltatok, most azonban 
világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei", s ezt 
konkretizálja a szakaszban (5,1-20). A„házi táblának" nevezett intelmek foglalkoz-
nak a házastársak, a szülők és gyermekek, a rabszolgák és uraik viszonyával 
(5,21-6,9). Az őskereszténység nem ismer „rabszolgakérdést", hanem azt hangsú-
lyozza, hogy az urak és a szolgák Krisztusra figyelve cselekedjenek. Végül felhív 
az efezusi levél Isten fegyverzetének felöltésére a gonosz kozmikus hatalmak, 
elsősorban az ördög támadásával szemben. A levélíró szerint végső soron nem az 
esendő emberi természet ellen, hanem ezen túlmenően - a levél világképének 
megfelelően - a „mennyben" levő hatalmak, a sötétség világának urai ellen kell 
küzdenie a keresztény embernek (6,10-20). Ε világképről a kolosséi levél áttekin-
tésénél szóltunk. A megfeszített és feltámadt Krisztus győzelme a kozmikus 
hatalmak felett azt jelenti, hogy a hívő ember nincs nekik kiszolgáltatva, hanem 
ellenállhat. Az Egyház kozmikus szolgálata az evangélium hirdetésével a sötétség 
hatalmait is eléri (6,19-20; 3,9-10!). Ε kijelentések szerint Krisztus teste, az Egyház 
belenyúlik a transzcendens világba, hiszen átfog mindeneket. 



A TIMÓTEUSHOZ ÍRT KÉT LEVÉL 
ÉS A TITUSZHOZ ÍRT LEVÉL 

Ezeket a 18. század óta pásztorleveleknek hívja a teológiai tudomány. Az egyház 
„pásztoraihoz", vezetó'ihez szóló tanácsokat, utasításokat foglalnak fóleg maguk-
ban. Ugyanakkor a gyülekezetekhez is fordulnak, egyházi rendtartásokat tartal-
maznak, és elhatárolják a helyes taní tást a tévtanítástól. 

A címzettekhez szóló levélforma stilisztikai eszköz, amellyel írójuk Pál halála 
u tán mintegy 35-40 évvel az ő nevében apostoli tekintélyt ad mondanivalójának, 
és az apostoli hagyomány folyamatosságát képviseli. Timóteus és Titusz az apostol 
munkatársai voltak. A levelek azonban túllépnek az ő életükön és Pállal való 
kapcsolatukon, s már a következő' nemzedékhez szólnak. Timóteus és Titusz 
címzettként való szerepeltetése a kontinuitást jelzi, ahogyan az apostoli örökség 
tovahalad az időiben. 

Timóteus, egy zsidókeresztény asszony és pogány apa fia, valószínűleg Pál által 
jutot t hitre („aki szeretett és hű gyermekem az Úrban", lKor 4,17). Pál négy 
alkalommal nevezi egy-egy levele küldőjének (IThessz 1,1; Fii 1,1; 2Kor 1,1; Filém 
1,1). Ugyanezt teszi két másodlagos páli levél (2Thessz, Kol). Pál mint bensőséges 
munkatársát személyes küldötteként is felhasználja, hogy meglátogassa a 
thesszalonikai, filippi és korinthusi gyülekezetet. Az apostol ismételten dicséri 
hűségét és megbízhatóságát. 

Titusz pogányból lett keresztény, elkísérte Pált Jeruzsálembe az apostolok 
tanácskozására, ahol elfogadták Tituszt kereszténynek körülmetélkedés nélkül 
(Gal 2,1-3). Őt is alkalmazza az apostol küldötti szolgálatra. Titusznak ügyes 
tárgyalókészsége lehetett, mert az apostol megbízásából abban az időben látogatja 
meg a korinthusi gyülekezetet, amikor azok vitában álltak Pállal (2Kor 7,6.13; 
12,17-18). Az apostol később még egyszer elküldte hozzájuk másokkal együtt, hogy 
a jeruzsálemi gyülekezet szegényei javára szóló adományokat összegyűjtse (2Kor 
8,6.16-17.23). 

A pásztorlevelek nem helyezhetők el Pál életének egyik ismert szakaszában 
sem. A levelek történeti utalásai nem illenek bele az apostol saját eredeti közlése-
inek keretébe, sem az apostolok cselekedeteiről szóló könyvbe. Ez a tény lehetet-
lenné teszi J. Jeremias ama feltételezését, hogy 2Tim 4,21 alapján a levél 63 őszén 
íródott volna Pál római fogsága idején. Egyes kutatók feltételezik, hogy Pál 
kiszabadult római fogságából, u t ána még hosszabb missziói tevékenységet folyta-
tott, s egy második római fogság idején írta a Timóteushoz szóló második levelet. 
Ennek ellene mond Lukács, aki az ApCsel utolsó fejezeteiben már világosan úgy 
ír, mint aki tudja, hogy Pál római fogsága halálával végződött. Vértanúhalála 
legkésőbb 64-ben, a Néró nevéhez kapcsolódó keresztényüldözés idején történt, de 
feltehetően az azt megelőző években. Az elmondottak nem engedik meg, hogy Pált 
tekintsük a pásztorlevelek szerzőjének, sem közvetlen diktálás formájában, sem 
közvetve úgy, hogy Pál a gondolatait szóban közölte amolyan „titkárával", s az 
fejtette volna ki őket. A szellemi és teológiai távolság túl világos, s a bennük 
jelentkező egyházi viszonyok is későbbi korra utalnak (G. Bornkamm). Nyelveze-
tük és stílusuk egyébként jelentős módon eltér Pál saját leveleitől. A pásztorieve-
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leket másodlagos páli leveleknek kell tekintenünk, ez a körülmény azonban nem 
nehezíti, hanem megkönnyíti megértésüket, mert az írói helyzet tekintetbevétele 
fontos megvilágításul szolgál. 

A pásztorlevelekból elénk táruló kép megfelel az elsó' századforduló egyházi 
szituációjának. Nem várják Krisztus közeli visszajövetelét. Hiányzik a végsó' 
jövendó'várásának eszkhatologikus feszültsége. Megszűnt a keresztény lét dialek-
tikája, a „már igen" és a „még nem" éles kettőssége. A „nyugodt és csendes élet" 
élése istenfélelemben - ez vált a keresztény élet alapmotívumává (lTim 2,2). A 
keresztény hit feszítő erejéből „kegyesség" lett, amely nem adja fel ugyan a világtól 
való különbözőségét, de kirajzolódik a keresztény polgári élet ideálja. 

Előtérbe kerül az apostoli hagyomány ápolása. Ez az „egészséges beszéd", 
amelyet meg kell őrizniük és továbbadniuk (2Tim 1,13-14). Az apostoli hagyomány 
szolgálatában állnak a gyülekezeti tisztségviselők. Ezek: a püspök, a diakónusok, 
presbiterek. Feladatkörük pontos elhatárolásával nem találkozunk, de jellemző, 
hogy az utóbbi két hivatalban is a hangsúly az igehirdetésre esik (lTim 3,13;5,17). 
Timóteus és Titusz neve hivatali cím nélkül szerepel. Ok az apostoli hagyomány 
kezesei, és a szóban forgó, Pál által alapított gyülekezetek kiemelt irányítói. Az 
apostoli szukcesszió, utódlás gondolata még nem vetődik fel, de az egyházi hivata-
lok betöltése már az elődök kézrátételével történik, mely a feladat végzéséhez 
szükséges karizmát, kegyelmi ajándékot közvetíti. Timóteus Pál által részesül 
benne (2Tim 1,6), de hasonló ment végbe presbiterek által is (lTim 4,14). A 
pásztorlevelekból kirajzolódó összkép már az alakuló korai katolikus egyház kö-
zelségét jelzi (E. Lohse). „Tudd meg, hogyan kell forgolódnod az Isten házában, 
amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja" (lTim 3,15). 

A gyülekezeti élet rendje megszilárdul. Ezt mutat ják az istentiszteleti életre 
vonatkozó utasítások (lTim 2,1-5), a hamis tanítók megfegyelmezésére szóló 
rendelkezések (Tit 1,10-14). A levelek részletesen leírják, milyenek legyenek a 
püspök, a diakónusok és a presbiterek. Útmutatást adnak „Timóteus" és „Titusz" 
magatartására vonatkozólag. Rendelkezést találunk a magányos özvegyasszonyok 
gyülekezeti szolgálatáról és erkölcsi feddhetetlenségük szükségességéről (lTim 
5,3-10). 

A püspök és presbiterek „tanításra való alkalmasságára" különösen a gyüleke-
zetekben jelentkező gnosztikus tévtanítás miatt van szükség (lTim 3,2; Tit 1,9). A 
tévtanítókkal való vita mindhárom levélben ugyanarra a csoportra vonatkozik. Ez 
az irányzat zsidó törvényeskedést és gnosztikus spekulációkat kapcsol egybe. 
Etikai rigorizmust képviselnek, ti l t ják a házasságot, a mérsékelt borivást is. „Azt 
mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek hitét" 
(2Tim 2,18). A keresztség mennyei szellemi testet közvetített, s ezzel a földi test 
lényegtelen burokká vált e felfogás szerint (E. Käsemann). 

A pásztorlevelek páli örökséget őriznek, ha meghalványodva is. A kegyelem 
nagysága és életformáló ereje ismételten hangot kap bennük. Egyes részletek, 
fordulatok, gondolatok az apostol sa já t leveleire utalnak. Közelebbről felderíthe-
tetlen régi hagyományokból merítenek és aktualizálják azokat. Szemléltetik az 
apostoli tanítás átmenetét az utódokra. A maguk nemében páratlan kincsei az 
Újszövetségnek. 

A páli levelek hatása megragadóan jelentkezik az apostol ajkára adott szemé-
lyes vallomásokban. Formálásuk bizonyságtevő erőre és Pál egykori helyzetébe 
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való mély beleélésre mutat . lTim 1,12-16 mögött kétségtelenül feltűnik Gal 1,13-16 
és lKor 15,9-10. A Timóteushoz írt második levél vége a fogságban halálra menó' 
apostol helyzetét festi; a személyes üzenetekkel az olvasóban a levél hitelességének 
benyomását akarja erősíteni (G. Bornkamm). Közvetlenül megelőzi ezt az összeál-
lítást az apostol búcsúzó megrendítő vallástétele (2Tim 4,6-8), mely támaszkodik 
Pál nem egy valóságos kijelentésére, ahogyan a zárójelbe tett bibliai helyekkel 
mutatjuk: „Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem 
ideje" (vö. Fii 2,17;1,23). „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, 
a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája" (vö. lKor 
9,24-26; Gal 5,5), „amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak 
énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva vái ják az ő megjelenését". Ε búcsú-
szavakat nem Pál írta, de bennük hitelesen szólal meg az apostol meggyőződése -
olyan megrendítő erővel, hogy hatásuk alól lehetetlen kitérni. 

A három pásztorlevél késői pecsét Pál apostol életművén. Évtizedekkel halála 
u tán az ismeretlen, talán Efezusban élő keresztény író, gyülekezeti tisztségviselő 
tanúságot tesz arról, hogy Pál apostolnak Krisztusról bizonyságtevő élete és halála 
a jelenének drága ajándéka. 



JÁNOSI IRATOK 

JÁNOS EVANGÉLIUMA 

János evangéliuma az újszövetségi kutatást a legnagyobb talány elé állítja.,Aho-
gy an Midas király kezében minden arannyá változott, úgy majdnem minden 
problémává válik, ami ezzel az evangéliummal kapcsolatos" (E. Käsemann). Sehol 
az Újszövetségben nem lehetségesek olyan ellentétes értelmezések, mint itt. Apos-
tol vagy eretnek műve? - ilyen és ehhez hasonló alternatívákkal találkozunk a 
körülötte folyó írásmagyarázati vitában. Lesznek ebben a fejezetben meghökkentő' 
megállapítások, de annál inkább megvilágosodhat előttünk ennek az evangélium-
nak különleges jelentősége. 

János evangéliuma is Jézus történetéről szól, de jelentősen különbözik az első 
három evangéliumtól. Márk, Máté és Lukács evangéliuma sem egyformák, mégis 
joggal nevezi őket a telológiai tudomány szinoptikus, azaz párhuzamos („együttlá-
tó", rokon) evangéliumoknak. A szinoptikusok tudósítása szerint a felnőtt Jézus 
egyszer ment Jerzsálembe, s pár napot töltött ott halála előtt. János evangéliuma 
szerint négyszer tartózkodott Jerzsálemben ünnepek alkalmából. A szinoptikus 
szerint Jézus csak Keresztelő János börtönbe vetése után kezdett munkálkodni; 
János evangéliumának írója egymás mellé teszi működésüket egy darabig, és 
hangsúlyozza, hogy Jézus kezdetben szoros kapcsolatban állt Keresztelő János 
mozgalmával, s keresztelt is (3,22-23; 4,1). Egyes események más helyen szerepel-
nek a párhuzamos evangéliumokban és János evangéliumában. így például a 
templomtisztítás a szinoptikusokban Jézus működésének a végén, Jánosnál az 
elején történik. Az úrvacsora szereztetése János evangéliumában hiányzik, helyet-
te a lábmosás jelenete szerepel az utolsó vacsorán. A negyedik evangélium szerint 
Jézus halálának napja arra az időre esik, amikor a templomban levágják a 
páskabárányt; a szinoptikus tudósítás egy nappal későbbre teszi Jézus megfeszí-
tését, mert az utolsó vacsorát páskavacsoraként írja le. A legtöbb szinoptikus 
történetnek nincs párhuzamos elbeszélése Jánosnál, viszont a negyedik evangéli-
um Jézus egyéb csodáiról is beszámol. János olyan jézusi mondásokat és beszéde-
ket közöl, melyek jellegükben és tartalmukban eltérnek Márk, Máté és Lukács 
tolmácsolásától. Jánosnál teljesen ú j fogalmakat, megnevezéseket találunk, me-
lyek idegenek az őskereszténység általános szókincsétől. 

Az eltéréseket János evangéliuma és a párhuzamos evangéliumok között hely-
telen lenne kiegyenlíteni, összhangba hozni. Ez a próbálkozás nem vezet megnyug-
tató eredményre, s el takaija azt a tényt, ami a különbségeket okozza: a negyedik 
evangélium más őskeresztény hagyományra támaszkodik, s írója sajátos teológiai 
eszmevilágban él, amelyet jánosi gondolkodásnak nevezünk. A János-evangélium 
más voltának fő oka abban a személetmódban rejlik, ahogyan írója tanítványaival 
együtt - így szoktuk nevezni: a jános kör - visszatekint Jézus életére. A jánosi 
szemléletet meghatározza az a szellemi környezet, amellyel párbeszédet kell 
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folytatnia, valamint az evangélium írójának teremtő' gondolkozása, azzal a teoló-
giával együtt, amely körében kialakult. A negyedik evangélium (János leveleivel 
együtt) az Újszövetségben páratlan tanúságtételt szólaltat meg az elsó' század 
végén - egy olyan területen, amely kívülesett az elsó' kereszténység fó' vonulatán. 
Az evangélista mégis ismerhette valamelyik szinoptikus evangéliumot, noha önál-
ló úton jár. 

A JÁNOSI TRANSZPARENS 
A jánosi szemlélet a földön járt Jézus életén - mint egy transzparensen keresztül -
átragyogni látja Krisztus isteni dicsőségét. Az evangélium élén prológus, bevezetés 
áll: egy ó'skeresztény himnusz, mely Krisztus preegzisztens, öröktói fogva létezó' 
lényét a görög logosz, az „Ige" szóval fejezi ki. Ε fogalom vallástörténeti összefüg-
gései sokfelé ágaznak. Számunkra most az a lényeges, hogy János evangélista 
gyülekezetében és környezetében a megszemélyesíett „Ige" megnevezés alkalmas 
volt evangéliuma alapvető' Krisztus-képének a megrajzolásához. „Kezdetben volt 
az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige..." (1,1). Az ó'skeresztény 
himnuszhoz fuzi hozzá az evangélista: „És az Ige testté lett, és lakozott közöttünk, 
és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét" (1,14). Jézus a 
megtestesült, emberré lett Isten Fia. János evangéliuma Istent és Jézust legtöbb-
ször így nevezi: az Atya és a Fiú, s ezzel kettőjük párat lan viszonyát is kifejezi. 

A földi Jézus cselekedetei olyan tettek, melyek a hit számára felismerhetővé 
teszik isteni dicsőségét - ez a gondolat végigvonul az egész evangéliumon. Jézus 
csodáinak nincs saját jelentőségük, noha az evangélista valóban megtörténtekként 
beszéli el őket. Túlmutatnak önmagukon: jelek, melyek Jézus isteni dicsőségét 
hirdetik a benne hívőknek. A víz borrá változtatásának lakodalmi elbeszélése így 
végződik: „Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicső-
ségét, és tanítványai hittek benne"(2,ll). Krisztus isteni dicsősége annyira erősen 
fénylik János evangéliumában Jézus alakján, hogy korunk egyik legjelentősebb 
újszövetségi kutatója, Käsemann szerint „a föld fölött lépkedő Isten" ábrázolása a 
doketizmus veszélyét hordozza magában, azaz elvész Jézus valóságos embervolta. 
Érvelését ugyan nem tudjuk elfogadni, mert János Krisztus-képén megjelennek, 
ha halványan is, az emberi vonások: az evangélista úgy említi Jézust, mint József 
fiát (1,45); Jézus az úttól elfáradva leül a kúthoz, és szomjasan vizet kér a samáriai 
asszonytól (4,4-8); a halott Lázárt siratok láttán „megrendült lelkében", és 
„könnyekre fakadt" (11,33.35). De azért az evangélium jellemzője mégis Krisztus 
isteni dicsőségének kiemelése földön jár tában. 

JÉZUS KÜLDETÉSE 
A negyedik evangélium krisztológiájának (Krisztusról szóló tanításának) közép-
pontjában az az ismétlődő kijelentés áll, hogy az Atya elküldte a Fiút a világba 
(10,36). Jézus küldetése Isten akaratának végrehajtása (6,38). Ez a feladata nem 
más, mint a kinyilatkoztatás: „Istent soha senki nem látta. Az egyszülött Fiú, aki 
az Atya kebelén van, az jelentette ki őt" (1,18). A legrégibb görög szöveg ezen a 
helyen az „egyszülött Istenről" beszél, s ezzel Krisztus istenségét hangsúlyozza. Az 
örökkévaló Fiúnak az Atyához való párat lan viszonya hozza magával, hogy egyedül 
ő tud a láthatatlan Istenről hírt hozni. Ez a híradás testesül meg Jézus életében, 
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főként szavában s a szavát kísérő tettekben. Küldetésének teljesítésével nyílt meg 
az emberek számára az örök élet: „Az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, 
az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust" (17,3). 

Az Atyával való egysége alapján lesznek érthetők az „Én vagyok" kezdetű, az 
Újszövetségben egyedülálló jézusi mondások: Jézus nemcsak hírt hozott Istenről, 
hanem ő maga a kinyilatkoztatás és annak minden ajándéka. „Én vagyok az élet 
kenyere" (6,35), „a világ világossága" (8,12), „a jó pásztor" (10,11.14), „a feltámadás 
és az élet" (11,25), „az út, az igazság és az élet" (14,6), „az igazi szőlőtő" (15,1). Ezek 
a képies kijelentések nem hasonlatok, amit már a határozott névelő is mutat: Jézus 
nem olyan, mint a kenyér, hanem a kenyér, az egyetlen kenyér: nem a mulandó 
élet tápláléka, hanem a tulajdonképpeni élet, az örök élet adója. Az éhezésben és 
szomjúságban, az ember legelemibb szükségleteiben jelentkezik a csillapíthatatlan 
vágyódás az el nem múló élet után. Ezt az életet Jézus személyében a hit ragadja 
meg: „aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik 
meg soha" (6,35). A többi „Én vagyok" mondás is ezt fejezi ki: ő az egyetlen, ra j ta 
kívül nincs senki, aki igazi életet adhat és ad is valósággal. Ε mondásokban az „én 
vagyok" felismerési formula: a beszélő általa nyilatkoztatja ki, hogy ő az, akit 
vártak, aki után kérdeztek (Vö. Ézs 41,1;43,11; 52,6. - R. Bultmann, Ε. Lohse). Ezek 
az igék a Krisztusban adott kinyilatkoztatás páratlanságát, megismételhetetlen-
ségét és egyetlen voltát fejezik ki (Karner Károly). 

Jézus küldetését győzelmesen fejezte be a keresztfán: „Elvégeztetett" mindaz, 
amiért Isten őt küldte (19,30). Jézusnak ez az utolsó szava a keresztfán János 
evangéliumában, és szorosan kapcsolódik búcsúzó imádságához az utolsó éjszakán: 
„Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet 
rámbíztál, hogy elvégezzem" (17,4). János evangélista a kereszt teológusa, csak 
másképpen, mint Márk és Pál. Úgy íi ja le Jézus földi történetét, hogy kezdettől 
fogva állandóan a halálára tekint előre, amely kettős értelemben „felemeltetés": 
keresztfára szegezés és az Atyához való visszatérésének kezdete (6,62). Ezt tanú-
sítja Jézus búcsúimádságában az előbb idézett ige folytatása: „és most te dicsőíts 
meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt 
tenálad, mielőtt még a világ lett" (17,5). Jézus halála János evangéliumában isteni 
dicsőségének fényében ragyog (12,23-24). Ezt tanúsít ja a passiótörténet jánosi 
leírása: a legcsendesebb, legnyugodtabb mind a négy között. 

Alkalomadtán szerepelnek János evangéliumában is általánosan elteijedt ős-
keresztény értelmezések Krisztus halálának üdvjelentőségéről. Ismeri János a 
Jézus áldozati haláláról szóló őskeresztény vallástételt: „íme, az Isten báránya, aki 
hordozza a világ bűnét" (1,29). Ez a gondolat azonban nem jellemző rá, hanem 
egyszeri az evangéliumában. Következetesen jánosi Jézus megfeszítésének a 
mennybe való felemeltetésével való azonosítás. Átveszi János más őskeresztény 
hagyományterületről - legvalószínűbb, hogy Pál apostol igehirdetésének hatósuga-
rában lévő gyülekezeti hagyományból - Istennek a világ iránti szeretetét, és ennek 
kifejezéseként a Fiának halálra adását hirdető hatalmas örömhírt: „Úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen" (3,16). Ám Jézus halálához itt is szorosan kapcsolódik a 
felemeltetés gondolata: Jézusban az Atyától küldött Fiút csak az tudja hittel 
meglátni, aki megalázott halálában lát ja a felmagasztaltatását (3,14-15). 
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A kereszthalálnak ezt az értelmezését megerősíti a Feltámadott első találkozá-
sa János evangéliumában. Mária Magdolnának jelenik meg először, és ezt mondja 
neki: „Ne érints engem, mer t még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én 
testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, 
az én Istenemhez és a ti Istenetekhez" (20,17). A csodálatos mélységű mondat azt 
sejteti, hogy Jézus most áll mennybemenetele előtt. Ha azután tanítványainak 
megjelenik, akkor ő már a mennyből jön, s mint a Megfeszített, Feltámadott és 
Megdicsőült nyilatkoztatja ki magát nekik (J. Schneider). Mi szüksége lenne 
Jánosnak külön mennybemeneteli történetre?! Az „én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz" 
a húsvéti hit tar talmára is utal. Eddig földi élete során csak azt mondta, hogy az 
Atyához megy, aki őt elküldte (14,22; 7,33 stb.). Ha most azt mondja: „az én 
Atyámhoz és a ti Atyátokhoz" -, ez azt jelenti, hogy elmenetelével Jézus Atyja az 
övéi Atyja is lett. Meg azt is mondja: „menj az én testvéreimhez". Valósággá lett, 
hogy Isten szeretete, amint Jézusra, úgy az övéire is irányul (16,27; 14,21.23). A 
hívők istengyermekségét Jézus közvetítette (R. Bultmann). 

A JELENVALÓ KRISZTUS 
János evangéliumában Jézus történetéből elénk lép a Christus praesens, a jelenvaló 
Krisztus (E. Käsemann). Ebben az értelemben is transzparanssé, átlátszóvá válik 
a názáreti Jézus földi működése. A negyedik evangéliumot úgy olvassuk helyesen, 
ha közben észrevesszük, hogy szerzője Jézus egykori életén át saját jelenéhez 
fordul. Az evangélista ugyanis a megdicsőült Krisztus maradandó jelenlétét a földi 
Jézus történetével világítja meg. Az evangélium írója Jézus múltbeli történetét a 
Krisztusban való hit jelen perspektívájából ábrázolja (S. Schulz). Jézus szavai 
egyrészt egykori tanítványaihoz szólnak, másrészt ugyanaz a szó az evangélium 
olvasóihoz fordul. így ami a tanítványok számára jövő: Jézus megdicsőülése és a 
Szentlélek vétele, az János gyülekezetének már jelen. 

Az örök élet kinyilatkoztatását a Fiú a földön tanítványainak hozta, a mennyei 
dicsőség világába való visszatérése u tán pedig övéinek a Szentlélektől munkált 
igehirdetésben ajándékozza. A tekintetnek ez a kettős iránya néhol egészen nyil-
vánvaló. Jézus jövendő sorsukként rajzolja tanítványainak az üldöztetést. Az erre 
vonatkozó jézusi szó az evangélista gyülekezetének azonban már nem jövő, hanem 
jelen: „Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezze-
tek rá: én megmondtam nektek" (16,1-4). 

Ez a bibliai idézet már átvezetett Jézus búcsúbeszédeihez, amelyek semmivel 
sem hasonlíthatók a másik három evangéliumban. Az elfogatása előtti éjszakán 
tanítványai veszik körül Jézust - ebbe a keretbe helyezi bele az evangélista Jézus 
búcsúzó szavait és imádságát több mint négy fejezeten át (13,31-17,26). Ennek 
során az említett kettős vetületben csillámlanak a következőjézusi szavak is: „nem 
hagylak titeket árván, eljövök hozzátok", „Ismét meglátlak titeket, és örülni fog 
szívetek" (14,18; 16,22). Ezek és hasonló tar talmú mondások a búcsúbeszédekben 
a tanítványok számára ígéret volt, az evangélium első olvasóinak - és velük együtt 
nekünk is - már bekövetkezett múlt, és újra ismétlődő jelen. Mert az „eljövök 
hozzátok", „Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert 
én élek..." mondatok nem a parúziára, Krisztus visszajövetelére vonatkoznak az 
idők végén, hanem a Feltámadottal való találkozásra és a Szentlélek jövetelére 
utalnak (14,18-19.) Húsvét és pünkösd János szemében sajátosan egybefolyik, mint 
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ahogyan Jézus keresztfai halála és az Atyához való menetele is. A földről távozó 
Jézus eljöveteléről és a Szentlélek érkezéséről szóló kijelentések a búcsúbeszédek-
ben a jelenvaló Krisztust hirdetik. (Az előzőleg említett igehelyeknek nem a 
parúziára, hanem húsvétra és a Szentlélek jövetelére való vonatkozását R. Bult-
mann értelmezése nyomán jelentós kutatók vallják, többek között G. Bornkamm, 
Ε. Lohse, W. Marxsen, J. Schneider, S. Schulz). 

A búcsúbeszédeknek több részlete a Paraklétoszról szól. A megnevezés ebben 
az összefüggésben isteni Segítőt jelent, aki folytatja a földön járt Jézus kinyilat-
koztató munkáját . Aszó vallástörténeti eredetének boncolgatása helyett elég arra 
figyelnünk, amit János evangéliuma kétségtelenné tesz: A Szentlélekről van szó. 
„Én az Atyához megyek..., és kérni fogom az Atyát, és más Segítőt ad nektek, hogy 
veletek legyen mindörökké, az igazság Lelkét (14,12.16). Ez a „más Segítő", a 
Szentlélek - Jézus maga új alakban: a róla szóló igehirdetésben a tanítványokhoz 
mindig újra Eljövő (G. Bornkamm). Ezzel lesz világossá előttünk 

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JELENLÉTÉNEK MÓDJA. 
Innen lesz érthető a negyedik evangélium írójának a „merészsége" ahogyan egyik 
neves kutató nevezte -, hogy a hagyományból vett rövid jézusi mondásokat (ami-
lyenek az „Én vagyok" kezdetű igék) saját hosszabb elmélkedéseiben fejti tovább. 
Az elmélyedő, körmozgásban tovahaladó fejtegetések úgy épülnek bele az evangé-
liumba, mintha Jézus beszédének szerves része lenne. Például az „Én vagyok az 
élet kenyere" kezdetű ige köré (6,35) az evangélium írója közel harminc versből álló 
elmélkedést sző (6,26-51). Ezt az eljárást alátámasztja a Segítő-Szentlélek emlé-
keztető, tanító, tanúságot tevő munkája (14,26; 15,26-27). A Szentlélek bizonyság-
tétele a tanítvány, a mindenkori tanítvány bizonyságtételébe szövődik bele (Lásd 
a szerző tiszteletbeli teológiai doktori székfoglalóját: A Biblia ihletettsége - János 
evangéliuma fényében. Megjelent a Lelkipásztor c. folyóirat 1991. évi 9. számában.) 

MÁS JELLEGZETESSÉGEK 
1. János számára az ige és a hit elválaszthatatlan kapcsolatban vannak. „Aki hallja 
az én igémet" - ez egyaránt vonatkozik a földi Jézus szavára és a Szentlélek által 
munkált későbbi igehirdetésre, a Krisztusról való bizonyságtételre. Az ige hallga-
tása és meghallása a hit egyedüli forrása és hordozója. A hit tar talmát nem 
hitigazságok alkotják. Nem arról van szó, hogy valamit hinni, hanem valakiben 
hinni: az Atyában és a Fiúban, ahogyan azt Jézus kinyilatkoztatta földi életében, 
s ahogyan azt a Segítő-Szentlélek felidézi, jelenvalóvá teszi. Végigvonul az evan-
géliumon a hitnek ez a személyes jellege: „aki hisz őbenne", „aki hisz énbennem" -
ilyen fordulatok jelzik, hogy a hit nem tárgyhoz kötött, hanem Istenhez, Jézus 
Krisztushoz kapcsolt, egzisztenciális valóság. Mégsem marad „üres" a hit, hanem 
megtelik azzal, ami Isten ajándéka az ő küldöttjében és kinyilatkoztatójában. 
Amint az „Én vagyok" mondások megvilágítják! 

A „látni" szó gyakran szerepel az evangéliumban a hit látása értelmében. „Az 
Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülött-
jének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal" (1,14) - a többes szám első 
személy nem a szemtanúkat jelzi, hanem magában foglalja az evangélista és 
gyülekezete vallástételét, minden idők hívő gyülekezetéét. „Mert az én Atyámnak 
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az az akarata, hogy annak, aki lá t ja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen" (6,40). 
A „látás" és a „hit" egymás mellé állítása a hi tben való találkozást jelenti a Fiúval. 
- Másutt a „látás" a „hit" szinonimája: „Aki hisz énbennem, nem énbennem hisz, 
hanem abban, aki elküldött engem; és aki lát engem, azt látja, aki elküldött engem" 
(12,44-45). - A Szentlélekről szólva hasonló a „látás" értelme: „... az igazság Lelkét, 
akit a világ nem kaphat meg, mer t nem látja ót, nem is ismeri" (14,17). - „Egy kis 
idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem" (16,16.19). 
Ebben az ígéretben a „megláttok" szó a Szentlélek ha tására Jézussal a hitben 
végbemenő találkozásra utal. A„nem láttok" a pünkösd előtti időre céloz, vagy pedig 
a tanítványok életében mindenkor lehetséges, megkísértett helyzetre, amikor a 
Szentlélek segítsége nélkül magukra maradnak. Ajellegzetes jánosi látás nem más, 
mint Jézus szavának megértése az igehirdetés hallgatásában és a hit aktusában. 
(Nem sorolom fel azokat a jelentős kutatókat, akik a „látni" jellegzetes jánosi 
értelmezését képviselik, csak utalok az un. Kittel-szótár szócikkére, melyet W. 
Michaelis írt: V.k. 362-365). 

János evangéliumának húsvéti történeteiben a „látni" szó az érzéki észlelés 
jelentésében szerepel, ahogyan azokat János a hagyományból átvette, s maga is 
így érti. De a Tamásnak mondott jézusi szó a Feltámadott valóságos látása fölé 
emeli a hit látását: „Mivel látsz engem, hiszel; boldogok, akik nem látnak és 
hisznek" (20,29). Ez a mondat minden idők keresztény gyülekezeteinek szóló jánosi 
tanítás az igazi húsvéti hitről. 

2. AJézus kinyilatkoztató igéjéből születő hi t hozzákapcsolódik az isteni szeretet 
áramköréhez. A Krisztusban hívók Isten szeretetét ugyanúgy megtapasztalják, 
mint Jézus: „Úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél" - hangzik Jézus búcsúzó 
imádságában (17,23). Az „őket" azokat az embereket fogja á t Jézus idejéből és 
minden későbbi nemzedékből, akik hisznek benne, akik Istenéi, Krisztuséi, (17,23. 
Vö. 17,20). Az agapé, a szeretet Jánosnál isteni valóság, mely az Atyától árad a 
Fiúra, Jézusra és az övéire. Ezér t hagyja tanítványaira a búcsúzó Jézus a testvér-
szeretet feladatát: „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: 
ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást" (13,34). Az egymás 
iránti szeretet lesz a gyülekezet ismertetőjele mások előtt (13,35). Ez a szeretet 
cselekedetben, szolgálatban nyilvánul meg, ahogyan erre Jézus az utolsó vacsorán 
tanítványainak példát adott. Rabszolga-öltözéket vett magára („levetette felsőru-
háját , és egy kendőt véve, körülkötötte magát": 13,4), és megmosta, megtörölte 
tanítványai lábát. 

A hívók közösségét, a gyülekezet életét nem a törvény, hanem a testvérszeretet 
új parancsa szabályozza. Az „új" ebben a szeretetben, hogy alapja a kinyilatkoztató 
Jézusnak az övéi, a „barátai" i ránt i szeretetében van, s benne az Atyának a Fiú 
iránti szeretete áramlik tovább (15,9.12-14). Eltérnek a kuta tók annak megítélé-
sében, hogy az evangélista ezzel nem helyezi-e hatályon kívül a felebaráti szere-
tetet és az ellenség szeretetét, amelyet a többi evangélium tanít . (W. Bauer, A. 
Nygren, E. Käsemann lényegében igennel válasznak. Ellenben R. Bultmann és, 
mások azon a véleményen vannak, hogy az „egymást szeressétek" jánosi hirdetése 
nem korlátozza az embertási szeretet általános keresztény parancsát.) 

3. A negyedik evangéliumban a szentségek háttérbe szorulnak. János nem 
beszél az úrvacsora szereztetéséról, ellentétben a másik három evangéliummal. 
Viszont a mennyei kenyérről szóló fejezetben van egy szakasz, amely az úrvacsora 
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szentségéről szól (6,51c-58). Idézünk belőle: „Aki eszi az én testemet és issza az én 
véremet, az énbennem marad, és én őbenne"; „aki ezt a kenyeret eszi, élni fog 
örökké" (56., 58. vers). Az it t található úrvacsorai beszéd azonban világosan kiválik 
a megelőző szövegösszefüggésből, ezért számos újszövetségi kutató későbbi betol-
dásnak tar t ja (többek között E. Lohse). G. Bornkamm megállapítása szerint ez a 
szakasz az úrvacsorai elemeket, a kenyeret és a bort, titokzatos halhatatlansági 
táplálékként fogja fel, s ez megfelel Ignatius tanításának (Antiochiai Ignatius, aki 
110-117 között halt vértanúhalált, leveleiben az úrvacsorát a „halhatatlanság 
orvosságának" vallja.) Viszont ellene mond a jánosi teológiának, közelebbről a 
Jézusról mint az élet kenyeréről a 6. fejezetben mondottaknak. Ezért Bornkamm 
szerint ez az úrvacsoráról szóló szakasz az evangélium átdolgozójának műve, akiről 
még szólunk. Ugyancsak az ő betoldása lehet a katona dárdaszúrásához fűzött 
megjegyzés, amennyiben nem Jézus halálának valóságos voltát jelzi, hanem a „vér 
és víz" szimbolikusan az úrvacsorára és a keresztségre utal (19,34). 

Mindez nem jelenti azt, hogy János elvetette volna az úrvacsorát, sem azt, hogy 
gyülekezete nem élt volna vele. Ugyanígy van a keresztséggel is. A Nikodémussal 
folytatott beszélgetésben a „víz" a keresztségre utal (3,5). De a hangsúly nem a 
szentségen van, hanem a Szentlélektől való újjászületésen, mert a következő 
versek már csak a Lélekről beszélnek, a vízről nem (3,6-8). Ajánosi gondolkozásban 
a szentségek elhalványodásának az a magyarázata, hogy az ige kerül középpontba: 
a hitre jutás a testté lett Igével, az Isten Fiával való találkozásban történik, s ez 
az igehirdetésben megy végbe. 

4. Az eljövendő örök élet János evangéliumában jelenné válik: „aki hisz, annak 
örök élete van" (6,47). „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és 
hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, 
hanem átment a halálból az életbe" (5,24). János elmélyíti a hagyományos apoka-
liptikát (a világ végéről szóló jövendölések gyűjtőneve). Ennek egyik legszemléle-
tesebb példája Jézusnak és a halott testvérét, Lázárt sirató Mártának a párbeszé-
de, ahol az idői eszkhatológiát a jézusi szó az időtlen transzcendenciába, túlvilágba 
interpretálja, értelmezi át (Dóka Zoltán): „Jézus ezt mondta neki: Feltámad a 
testvéred! Márta így válaszolt: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó 
napon. Jézus ekkor azt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz 
énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. 
Hiszed-e ezt? Márta így felelt: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az 
Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba" (11,23-27). János evangéliumában is 
előfordul a hagyományos tanítás az utolsó napról, a holtak feltámadásáról, az 
eljövendő ítéletről (5,28-29), de ez nem változtat a sajátos jánosi hangsúlyon, mely 
végigvonul evangéliumán: a végső jövő már a jelenbe vetül. Krisztus szavának 
elfogadásában vagy elutasításában most eldől az üdv, végbemegy az ítélet. Az örök 
élet már a jelené. Az „örök" jelző nem egyszerűen a múlandóság ellentétét jelenti, 
hanem a minőségileg más, az igazi isteni életet fejezi ki. 

A sajátos jánosi üzenet nem számol a halál valóságával? De igen! A biológiai 
halál azonban nem vethet véget a tulajdonképpeni életnek, mert a hívő közössége 
a megdicsőült, jelenlévő Jézus Krisztussal folytatódik és kiteljesedik túl téren és 
időn Isten világában: „Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott 
legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem 
adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt" (17,24). A „dicsőség" szó az 
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isteni lét kifejezője. Az üdvösség jövőjének egyetlen képe van János evangéliumá-
ban: a mennyei otthon Istennél. „Aζ én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így 
volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotok-
ra?" (14,2). Az örökkévalóságról, a mennyről nem lehet fogalmunk. Az Isten 
otthona: szimbólum, metafora, de talán a legtöbbet mondó. 

5. János számára a világ az Isten teremtése. Az örökkévaló Igéről mondja a 
prológus: „a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és 
az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy 
Isten gyermekeivé legyenek" (1,10-12). Itt az „övéi" minden emberre vonatkozik, 
mer t azok az ő teremtményei. De már itt jelentkezik, ami az evangélium további 
lapjain végig érvényesül: a világ sajátos értelemben a hitetlen embereket jelenti 
(„de a világ nem ismerte őt" 10. ν.) A világ elutasította Jézust és gyűlöli tanítvá-
nyait, mert a tanítványok nem „e világból valók" (15,18-19). It t már az „e világ" az 
istenellenes lét megjelölése, amint ugyanezt fejezi ki a „sötétség", a „hazugság", a 
„halál" is. Az embert az eredete határozza meg: „Aki az Istentől van, hallja az Isten 
beszédeit" (8,47); „ti e világból származtok... Ezért mondtam nektek, hogy meghal-
tok bűneitekben" (8,23-24). János evangéliuma horizontján itt feltűnik a kettős 
predestináció gondolata: örök sorsunk előre meghatározott. 

De mégsem! Mert a jánosi ellentétpárok: sötétség és világosság, igazság és 
hazugság, élet és halál, fent és lent -, nem metafizikai ellentétek, mint a gnoszti-
cizmus elnevezésű, korabeli vallási irányzatban, hanem Jézus kinyilatkoztatása 
által megnyíló döntési kettősség. Ajánosi fogalomvilág nyelvén: a hitben „új múltat 
nyerünk" (H. Conzelmann). Jézus hitre hívása mindenkihez szól. Mit jelent hát a 
következő szava: „Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki 
elküldött engem" (6,44)? Ez az értelme: az Atya „vonzása" a hitbeli döntésben 
magában megy végbe. A hívő nem bizakodhatik el: hite Isten műve őbenne (R. 
Bultmann). 

Marad még egy kényes kérdés: Jézus evangéliumában a hitetlen világ képvise-
lői ,^ zsidók". Ez a felfogása azonban nem antiszemita magatartásból ered, hanem 
gyülekezetének történeti helyzetéből. Ajánosi kör olyan földrajzi területen él, ahol 
a keresztények nem a római államhatalom, hanem a zsinagóga üldözésének 
vannak kitéve. „A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, 
aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennnek tetsző szolgálatot végez" (16,2). Hogy 
Jánost nem antijudaizmus vezeti, azt több példa mutat ja evangéliumában. Jézus 
Nátánaélt „igazi izraelitának" nevezi (1,47). A samáriai asszonynak pedig azt 
mondja: „az üdvösség a zsidók közül támad" (4,22). 

A TANÚSÁGTEVŐ 
János evangéliumának két befejezése van. Ebből kiderül, hogy az evangélista a 20. 
fejezet végén fejezte be művét. Akiegészítő 21. fejezet egyik tanítványától szárma-
zik (20,30-31; 21,25). Akutatás redaktornak nevezi a függelék íróját, ami szerkesz-
tőt jelent. Magyarul átdolgozónak mondhatjuk, mert többek szerint nemcsak az 
utóiratot írta, hanem az evangélium némely helyén betoldást eszközölt. Ezekkel a 
kiegészítő részletekkel János evangéliumát közelítette az általános keresztény 
tanításhoz, amelyet az Újszövetség más iratai képviselnek. Aredaktor keze mun-
kájához tartoznak az utalások a végső jövőre, a holtak feltámadására és az ítéletre 
(5,28-29; 6,39.40.44), a keresztség és az úrvacsora szentségére (3,5; 6,51b-58; 
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19,34b-35). Ε kiegészítések eltérnek a szövegösszefüggéstől, de az evangélista 
teológiai koncepciójától is, s ezáltal másodlagosnak bizonyulnak. Ezt a felismerést 
R. Bultmann nyomán számos jelentós kutató vallja, közülük itt most csak E. 
Lohséra hivatkozom, aki a korszerű újszövetségi teológia művelésében kitűnik 
megfontoltságával és hitépítő szándékával. A jánosi iskolához tartozó redaktor 
célja nyilvánvalóan az volt, hogy az egyházi felfogástól sok tekintetben különböző 
evangéliumot az egyház számára megtartsa. Afüggelék kiegészítő szerepét mutat-
ja, hogy a Feltámadott galileai megjelenéseiről számol be (21. fej.), míg az evangé-
lium írója a jeruzsálemi húsvéti hagyományból merít (20. fej). Péter megbízatása 
a gyülekezet vezetésével szintén az általános egyházi hagyományhoz simul (21,15-
17). 

A negyedik evangélium szerzőjének kérdése mindmáig vitatott. Először 180 
körül találkozunk Irenaeusnál azzal a felfogással, hogy az evangéliumban névte-
lenül szereplő „szeretett tanítvány" János apostol volt, s ő az evangélium szerzője, 
akire a befejező versek utalnak (21,24-25). Van egy régebbi hagyomány János nevű 
presbiterről, aki azonban eredetileg nincs kapcsolatba hozva az evangéliummal. A 
negyedik evangélium szerzője ismeretlen, ahogyan a másik három evangéliumé is. 

A jelen századi kutatásban új megvilágításba került „a tanítvány, akit Jézus 
szeretett" (13,23; 19,26; 20,2). Több jelentős kutató szerint nem történeti személyről 
van szó, hanem benne az evangélista a tanítvány ideális típusát rajzolja meg (M. 
Dibelius, R. Bultmann, Ε. Käsemann, W. Marxsen, Ε. Lohse stb.). A „szeretett 
tanítványt" az evangélista nem nevezi meg, noha más tanítványok nevükön 
szerepelnek az evangéliumban (Péter, Júdás, Tamás). Alakja egyszerre számít 
Jézus egyik tanítványának földön jár tában, s ugyanakkor a mindenkori igazi 
tanítvány megrajzolt képének. Ez a kettős perspektíva másutt is jelentkezik az 
evangéliumban: a szerző jelene átsugárzik Jézus történetén. Felmerült az a lehe-
tőség, hogy az evangélium írója önmagát festi bele a képbe, ahogyan középkori 
festők tették. Az evangélistától eltérően a függelék szerzője határozottabb vonáso-
kat adott a „szeretett tanítványnak" (21,7.20-23), s őt teszi meg az evangélium 
szerzőjének (21,24). Ezt húzza alá a szernvedéstörténetben elhelyezett hasonló 
tartalmú megjegyzésével (19,35). Ezzel azonban nem változik meg az alapvető 
helyzet: az evangélium szerzője a jánosi kör kiemelkedő tagja, a függelék szerzőjé-
nek is tanítómestere ír ta az evangéliumot, s az ő tanúságtételét erősíti meg a 
redaktor a gyülekezete nevében: „tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele" (21,24). 
A többes szám első személyben a jánosi gyülekezet jelentkezik, amelynek körében 
ez az egyedülálló evangélium keletkezett. Igaznak vallják az evangélium írójának 
tanúságtételét, aki akkor már feltehetően halott. És megerősítik, amivel evangé-
liumát befejezte: „Ezek pedig azért í rat tak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, 
az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében" (20,31). 

A negyedik evangélium írója minden valószínűség szerint nem volt Jézus 
történetének szemtanúja. S ha mégis az lett volna, nem azt írja meg, amit látott, 
hanem ahogyan az üdvtörténést értelmezte (S. Schulz, Η. Conzelmann). Ehhez 
írásbeli forrásokat és élő hagyományt használt fel. Az evangélium felvételét az 
Újszövetségbe annak köszönhetjük, hogy a 2. század végén apostoli származású-
nak tartották. A mi számunkra ennek az evangéliumnak tekintélye azon fordul 
meg, amit ismeretlen keresztény szerzője ma nekünk mond. S ez nem más, mint 
a mindenkori jelenhez szóló bizonyságtétel Jézus Krisztusról. 
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Az evangélium előttünk fekvő teljes szövegét tekintjük az egyház kincsének. A 
hármas rétegeződés tekintetbe vétele (hagyományforrások, az evangélista saját 
munkája, a redaktor kiegészítései) az evangélium értelmezését segíti, ám az 
evangéliumra mai formájában figyelünk. Természetesen úgy, ahogyan a Szentírás 
minden részére: teológiai kritikával (P. Althaus). 

Fentiekben gyakrabban említek kutatókat, mint eddig tettem az Újszövetség 
színgazdagságáról szóló sorozatomban. János evangéliumának a bevezető soraim-
ban jelzett sok problémája teszi szükségessé, hogy a teológiában járatosabb olva-
sóim számára megjelöljem azokat a támpontokat, amelyek munkámat kísérik. A 
negyedik evangéliummal foglalkozó, beláthatatlan teológiai irodalomban a megne-
vezett kutatókat tartottam a magam számára leginkább előrevivőnek; a névsor 
azonban nem teljes. János evangéliumát Luther a „páratlan szépségű fő evangéli-
umnak" nevezte. Egyedülálló mélységét és szépségét akkor kezdhetjük megismer-
ni, ha kinyitjuk és olvassuk. Mert amit itt próbáltam adni, az csak szürke keret a 
tartalomhoz: az evangélium rabul ejtő szövegéhez. 



JÁNOS LEVELEI 

AZ ELSŐ LEVEL 

János evangéliumának üzenete továbbsugárzott tanítványai körén át az érintett 
gyülekezetbe. A János első levelének később elnevezett iratot a ,jánosi iskola" 
egyik tagja írta, talán az, aki János evangéliumának záró fejezetét és kisebb 
átdolgozását készítette. Az evangélium és a levél szerzője tehát nem azonos, de a 
levélíró szeme előtt ott volt János evangéliuma. Ennek hatása lépten-nyomon 
érvényesül művében. Szoros rokonság áll fenn a két irat nyelve és gondolatvilága 
között, a különbségek mégis jelentősek. Az eltérést főként két tekintetben figyel-
hetjük meg: a másféle szituációban és a nagyfokú „egyháziasításban". 

1. János evangéliuma a „világgal" küzd, melyet az ő helyzetében a zsinagóga 
képviselt. János első levelében a magukat keresztényeknek, sőt igazibb keresz-
tényeknek tartó tévtanítók az ellenfelek, akik a gyülekezetből szakadtak ki. A 
tévtanítást hirdetők a gnoszticizmus elnevezésű irányzathoz tartoztak, akik a 
keresztény hitet ezzel a sokféle ágból összetevődő, bonyolult vallási áramlattal 
egybeolvasztották A korabeli gnoszticizmus részletes ismertetésébe nem mehe-
tünk bele, csak azokra a tünetekre vetünk pillantást a levél áttekintésekor, 
melyekkel a levélíró küzd. Miközben elhatárolja a Krisztusról szóló evangéliumot 
a tévtanítók állításaitól, maga is felhasznál gnosztikus képzeteket, hogy az adott 
szellemi környezetben világossá tegye a keresztény hitet. (Veöreös Imre: János 
levelei. Budapest, 1970.) 

2. János evangéliumának írója - mint láttuk - sajátos, az Újszövetségben 
egyedülálló teológiát vall. A jánosi gondolkozást már az evangélium redaktora, 
átdolgozója is közelebb vitte az általános keresztény tanításhoz, a levélíró pedig 
saját személyében képviseli az „egyházias" álláspontot több kérdésben. Krisztus 
visszajöveteléről és az ítéletnapjáról hagyományos értelemben szól (2,28): „Marad-
jatok meg őbenne, hogy amikor megjelenik, bizodalmunk legyen iránta, és meg ne 
szégyenítsen minket eljövetelekor". János evangéliumában az „eljövök hozzátok" 
húsvétra és a Szentlélek vételére vonatkozik. A levél eközben nem áldozza fel a 
jellegzetes jánosi látást az örök élet jelenéről: „Mi tudjuk, hogy átmentünk a 
halálból az életbe" (3,14. Vö. Jn 6,47: „aki hisz, annak örök élete van"). A levélíró 
hangsúlyt tesz a keresztség és az úrvacsora szentségére (5,6-8), míg János evan-
géliumának eredeti alakjában a szentségek elhalványodnak, és az ige kerül kizá-
rólagos középpontba. Tekinthetünk úgy János első levelére, mint hídra a jánosi 
teológia és az egyházi közgondolkodás között. 

Magát az iratot csak későbbi hagyomány nevezi levélnek, de hiányzanak nála 
az ókori és a korabeli keresztény levélforma jellegzetességei. Nincs címzése, nem 
nevezi meg küldőjét, kezdő és záró üdvözlést sem tartalmaz. Inkább tekinthető 
körlevélnek, egy bizonyos terület kereszténységéhez szóló, visszatérő témákra 
tagozódó elmélkedéssorozatnak, melyet gyülekezetekben felolvastak. 
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A kuta tás megkülönböztethetőnek vélt a levél szövegében egy un. alapiratot, 
melyet gnosztikus, illetve keresztény eredetűnek, vagy a levélíró régebbi saját 
alkotásának tartottak. Az esetleges forrást és a feldolgozását azonban nem lehet 
elválasztani a levél nyelvi és gondolati egysége miatt. Annyit megállapíthatunk, 
hogy a levélíró felhasznál különböző eredetű hellenisztikus-gnosztikus és zsidó 
hagyományanyagot, mely utóbbi feltűnő párhuzamot muta t a kumráni közösség 
tételeivel. Nyomatékosan idéz és értelmez őskeresztény hitvallási mondatokat. 
Például: „Ha valaki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, Is ten benne marad, ő pedig 
Istenben" (4,15). A levél írója önálló gondolkodó, s ez megmutatkozik János evan-
géliumával kapcsolatban is. 

KRISZTUS-HITVALLÁS 
A levél a Jézus Krisztusról szóló hitvallást a tévtanítók doketista felfogásával 
szemben védelmezi, mely szerint Krisztus csak látszólag öltött emberi testet. A 
gnosztikus gondolkozás kizárólagos ellentétet lát Isten és az érzéki valóság között. 
Ezért a gnosztikus keresztények elutasították, hogy a mennyei Krisztus azonos 
lenne a történeti Jézussal. Velük szemben hangsúlyozza a levél, hogy Jézus az Isten 
Fia, s Krisztus testben jöt t el. „Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a 
Krisztus?" (2,22). A „hazudni" a levél terminológiája szerint nemcsak azt jelenti, 
hogy „valótlant mondani", hanem a „hazugság" a jános i értelemben vett „igazság-
nak", az Isten valóságának a tagadása. Istent egyedül a Jézusban feltárult kinyi-
latkoztatásban ismerhetjük meg. A názáret i Jézus alakjától elválasztott istenhit 
valótlan képződmény, sőt istentagadás: „Aki tagadja a Fiút , azé nem lehet az Atya 
sem. Aki vallja a Fiút, azé az Atya is" (2,23). Ezen a hitvalláson dől el, hogy Istenhez 
tartozunk-e: „amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől 
van. Amelyik lélek pedig nem vallja Krisztust, az nem az Istentől van" (4,2-3). A 
tévtanítók mint keresztények tudnak a Megváltóról, de tagadják, hogy ő a történeti 
Jézusban megjelent. 

János levele nem kevesebbre figyelmezteti a mai hívőt: kereszténynek lenni 
azon fordul meg, hogy a földön járt Jézus t Isten Fiának, a világ Üdvözítőjének 
valljuk-e (4,14). Attól tartok, hogy a keresztények között korunkban igen sok a 
„gnosztikus keresztény", akik csak Jézusról tudnak, de benne nem ismerték fel a 
Krisztust. 

TESTVÉRSZERETET 
A Krisztus-hitvallás mellett a levél másik fő motívuma az egymás iránti szeretet. 
„Szeretteim, szeressük egymást" - hangzik írójának felhívása. „Új parancsnak" 
nevezi, mert tartalmában Jézus Krisztushoz kapcsolódik, csak annyiban „régi", 
mert az olvasói a keresztény igehirdetésben kezdettől fogva hallják (2,7-8). A hit 
és a szeretet összetartoznak, mégpedig úgy, hogy az előzőből fakad az utóbbi: „Az 
ő parancsa pedig az, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és 
szeressük egymást, ahogyan erre parancsot adott nekünk" (3,23). A „név" a sze-
mélytjelöli: hinni Jézusban úgy, ahogyan a „Krisztus" és az „Isten Fia" név kijelenti. 
Ε hit következménye a szeretet, az agapé. Nem az általános emberi szeretetről van 
szó, ezt állandóan szemünk előtt kell t a r t anunk a levél olvasásakor. Ebben az isteni 
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szeretetben foglalódik össze Isten minden más parancsa, ezért váltakozhat a 
levélben a „parancs" egyes és többes számú használata. 

A szeretet parancsát megelőzi az Isten irántunk való szeretetének ajándéka: 
„azért szeretünk, mer t ő előbb szeretett minket" (4,19). Isten szeretete Fiának 
elküldésében és kereszthalálában mutatkozott meg (4,9-10). Kereszténynek lenni 
azt jelenti: „mi megismertük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret 
minket". S itt következik a levél legnagyobb mondata: „Isten szeretet, és aki a 
szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne" (4,16). A levélíró 
egyetlen, összefüggő mozgásként értelmezi a szeretetet mint isteni valóságot. Az 
Istentől jövő szeretetet a hit megragadja, a szeretet pedig cselekvésben továbbadja. 
Istent megelőző szeretete összekapcsol bennünket a hit útján Istennel, s az Istennel 
való közösség az egymás iránti szeretetben valósul meg. A levél nyomatékosan 
hangsúlyozza, hogy a láthatatlan Istent nem lehet szeretni, s az ő lehajló szeretete 
a másik ember iránti szeretetben ér céljához (4,12). Célzás van itt is a tévtanítókra: 
a gnosztikus felfogás szerint Isten közvetlen tárgya lehet az ember szeretetének. 
A szeretet kettős áramlását egybekapcsolja a levélíró: „Szeretteim, ha így szeretett 
minket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást" (4,11). 

Már János evangéliuma tárgyalásakor láttuk, hogy megoszlik a kutatók állás-
pontja: a keresztények egymás iránti szeretete nem szűkíti-e le a felebaráti szeretet 
általános parancsát? Ez a kérdés a levél olvastán még élesebben vetül elénk. 
Kétségtelen, hogy a „testvér" kizárólag a hívő társra, a gyülekezet tagjára vonat-
kozik. S az itt szóban forgó szeretet elválaszthatatlan a Jézus Krisztusban meg-
nyilatkozott isteni szeretet elfogadásától, a keresztény hittől. Azzal oldódik meg a 
felvetett kérdés, hogy az isteni szeretet továbbáramlása a hívő ember cselekvésé-
ben nem rekedhet meg a gyülekezet, az egyház határánál, hanem kivételt nem 
ismerő felebaráti szeretetté válik. Viszont kétségtelen, hogy a jánosi gondolkodás 
látóhatárából kiesett a keresztény hittől függetlenül található áldozatos emberi 
szeretet, mely az agapé vonásait viseli magán, ahogyan azt Pál apostol az első 
korinthusi levél 13. fejezetében leírja. (Erről részletesebben szólok János levelei 
című könyvem 249-251., 253-258. oldalán). Ezzel kapcsolatban hozzászóltam Vajta 
Vilmos kiváló tanulmányához: Aszeretet keresztény értelmezése (Budapest, 1993). 
A nagylélegzetű dolgozatnak a felebaráti szeretetről szóló részével foglalkozom Az 
agapé-szeretet mint etikai tartalom címen (Diakonia 1993/2). Ugyanabban a 
számban Reuss András: A szeretet mint a kereszténység alapmotívuma és Bízik 
László: Az agapé-szeretet mint dogmatikai kategória című írásával reagál Vajta 
Vilmos teológiai könyvére, amely a teológia és az egyházi meg az emberi élet 
középpontjába Isten irántunk való szeretetét állítja. Elgondolkoztató A. Nygren 
1952-ben Hannoverben tartott előadása a Lutheránus Világszövetség nagygyűlé-
sén. Idézem lényeges gondolatát, mely egybecseng a János leveleiről írt könyvem 
előszavával (3—4. o. -Nygren előadását akkor még nem ismertem): „Luther az 
evangéliumhoz páli kiindulópontról közeledett. A mostani gyűlésnek az a sajátsá-
ga, hogy az evangéliumot jánosi kiindulópontról gondolja végig." (A. Nygren: 
„Vissza Lutherhez!" helyett „Előre Lutherhez!". Credo 1996/1-2. sz. 13. o.) 

A testvérszeretet hangsúlyozása, mely végigvonul a levélen, közvetlenül érinti 
a tévtanítók magatartását, amellyel szembefordultak a gyülekezet tagjaival. „Aki 
azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a 
sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van" (2,9-10). „Világos-
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ság" és „sötétség" az isteni és az Isten nélküli szférát jelöli. Ezt a gnosztikus jellegű 
gondolatot használja fel a szerző, hogy az adott helyzetben megmutassa: a gyűlölet 
ellentmondásban van az Istenhez tartozással. Másutt is megfigyelhető a levélben 
a gnosztikus keresztényekre való célzás: „Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől 
született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született" (5,1). Az 
„Istentől születni" képzet eredetileg a misztériumvallások és a gnosztikusok gon-
dolatvilágában gyökerezik (Karner Károly). Jelentése Jánosnál: a hívő ember új 
létét az Istentől kapta (Vö. J n 1,13; Í Jn 2,29; 5,1.4.stb.). Az ember rászorul lényének 
megújulására és ennek alapja csak emberen túli eredetű lehet - ez közös vonás a 
keresztény igehirdetésben és a gnosztikus kegyességben, de döntő a különbség: a 
keresztény hit ezt az alapot Jézus Krisztus eljövetelében látja. A gnosztikus 
keresztények Isten iránti szeretetükről beszélnek, ez azonban lehetetlen az Isten-
től született testvérük szeretete nélkül. A levél más helyen a „tőle született" 
kifejezéshez szorosan kapcsolja a levélíró a magyarázatot: „Lássátok meg, milyen 
nagy szeretetet tanúsított i rántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, 
és azok is vagyunk" (2,29c-3,l). 

EGYES RÉSZLETEK 
1. János első levelének egy szakasza roppant teológiai mélységet tükröz. Legfon-
tosabb állítása páratlan az Újszövetségben: „Színe előtt azzal csendesítjük le 
szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent 
tud" (19b-20). Abból, hogy Isten nagyobb a bennünket vádoló szívünknél, az 
következnék, hogy mégjobban elítél, mint önmagunk. Amondatfolytatása azonban 
éppen ellenkező: azzal csendesítjük le háborgó lelkünket, (Melanchthon szerint a 
„megrettent lelkiismeretet"), hogy Isten mindent tud és ismer. Úgy nézi életünket, 
hogy mindent lát és mindennek a végső mélyére lát. Eszerint a „mindent tud"-nak 
egy magyarázata lehetséges: mindentudása irgalmas megismerés. Vádoló szívünk 
fölé növő kegyelmes megbocsátás. Mert teljesen ismeri bensőnket, lényünk leg-
apróbb összetevőit, génjeinket, mélylélektani gyökereinket, örökölt és alakult 
mivoltunkat, körülményeinket. Belülről látja életünk történetét, erőtlenségeinket, 
vétkeinket és jó szándékainkat, szeretetünk parányi cselekedeteit és lelkületét. 

Eszembe jut, hogy a feltámadt Krisztus harmadszori kérdésére: „Szeretsz-e 
engem?", Simon Péter így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy 
szeretlek téged" (Jn 21,18). 

Meggyőződésem, hogy a János-levélbeli meghökkentő helynek a megfejtése: 
Istennek a vádoló szívünk fölé növő nagyságából az életünk irgalmas magyarázata 
következik (Veöreös Imre i.m.202-205., 217-219). A keresztény gonosztikus tévta-
nítás kulcsfogalma (gnószisz=ismeret, ginószkó=ismerek, tudok) nyitja meg a 
levélíró jánosi tanítvány előtt Isten irgalmas nagyságának ajtaját . Az egész 
szakasz összefoglaló címe lehet (3,19-24): Bátor bizalom Isten iránt. Jellegzetesen 
szép és mély jánosi gondolat. A keresztény ember nyílt, őszinte, bizodalmas belső 
magatartása Isten előtt, mely lehetővé teszi, hogy nyugodtan, félelem nélkül 
forduljon hozzá. 

2. „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs 
meg bennünk az igazság" (1,8). Ez a megállapítás célzás a gnosztikus keresz-
tényekre, akik a Lélek birtokában magukat bűntelennek tartották. Ezzel a tévta-
nítással szemben hangsúlyozza a levél: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: 
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megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gondoszságtól" (1,9). Nem általános 
bűnvallásról van szó a gyülekezet és annak vezetője előtt mintegy liturgikus 
formában, hanem a vétkek személyes megvallásáról Istennek. Az elkövetett vét-
kektől való megtisztítás szava a bűnbocsánatot ismétli meg, de nyomban követke-
zik a figyelmeztetés: „Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek". A 
levélíró számol a keresztény embernek holtáig tartó bűnös állapotával, ezért így 
folytatja: „Ha pedig vétkezik valaki", s utal a hagyományos őskeresztény tanításra 
Krisztus engesztelő áldozati haláláról és a megdicsőült Krisztus közbenjárásáról 
Istennél (2,1-2). 

Ez az összefoglaló kép a hívő ember vétkességéről ellentétben állónak látszik a 
levél folyamán előkerülő megállapítással: ,Aki őbenne [Krisztusban] marad, az 
nem vétkezik" (3,6). Idézem Bultmann magyarázatát: a „nem vétkezni" feltétele az 
„őbenne maradni"; de ki állíthatja magáról, hogy ezt a feltételt maradéktalanul 
teljesíti? A „nem vétkezik" megállapítás közvetve buzdítás a Krisztushoz való 
hűségre. 

Az egész szakasz biztató, serkentő szó - gnosztikus terminológiával - a keresz-
tény ember erkölcsi erőfeszítésére, melyet megalapoz a hívőknek a valóságos 
Isten-gyermeki mivolta (3,4-9). így érthetjük meg a következő mondatot is: ,Aki az 
Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja benne marad, és nem 
vétkezhet, mert az Istentől született" (3,9). A„mag" az Istentől származás, a nemzés 
vallástörténeti képzetéhez tartozik; képes beszéd. Isten tettét jelenti, amellyel ő 
igéjében kinyilatkoztatja magát (S. Schulz). Azürichi Biblia „életmagnak" fordítja; 
az „élet" ebben a szókapcsolatban a jánosi értelemben vett életet, az örök életet 
jelenti. Isten-gyermekségünk Isten szeretetének elveszíthetetlen, maradandó 
ajándéka, melyet cselekvésünkben, a szeretetben kell valóra vál tanunk. ,Ajándék 
és követelés összetartoznak oly módon, hogy az egyik nincs a másik nélkül, mégis 
úgy, hogy az ajándék az első, amely a keresztény létet megalapozza" (Bultmann). 

3. „Gyermekeim, i t t az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, 
most meg is jelent; mégpedig sok antikrisztus jelent meg" (2,18-19). A szerző 
ismertnek tételezi fel az olvasók előtt Krisztusnak az utolsó időkben megjelenő 
ellenfelét. Antikrisztus oknak és hamis prófétáknak a tévtanítókat nevezi a levél 
(4,1-3; vö. Mk 13,22). Az őskereszténység apokaliptikus alakja itt elveszíti mitikus 
jellegét, s a gnosztikus keresztények megjelölésévé, mivoltuk meghatározásává 
válik. A gyülekezetből nőttek ki, s annak veszélyeztetői. 

4. „Nektek pedig kenetetek van a Szentlélektől". A gyülekezet tagj ai a Szentlélek 
ajándékában részesültek - erre u ta l az „olajkenet" , mely csak később lett a 
keresztelési szertartás része. ALélek Isten ismeretét közvetíti: „és mindent tudtok" 
(2,20). A levél ezzel védi ki a gnosztikus keresztények állítását, mely szerint ők 
több, mélyebb istenismerettel rendelkeznek. A Szentlélek vétele nem egyszerűen 
a keresztség aktusához fűződik, hanem az azt megelőző és továbbkísérő igehirde-
téshez. ASzentlélek folytatja tanító, kinyilatkoztató munkáját bennük és közöttük: 
„a kenet, amelyet tőle kaptatok, megmarad bennetek, és nincs szükségetek arra, 
hogy valaki tanítson titeket" (2,27). A levélíró ezzel kapcsolódik a János evangéli-
umában szereplő Segítő-Szentlélek, a Paraklétosz munkálkodásához, anélkül, 
hogy ezt említené (Jn 14,26). 

5., Az az Isten iránti szeretet, hogy parancsait megtartjuk, parancsai pedig nem 
nehezek" (5,3). A jánosi gondolatvilágban nincs helye Pál apostol alapvetőkérdé-
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sének a törvény teljesítéséről. János evangéliuma és levelei nem az ószövetségi 
törvény rendelkezéseit értik azon a görön szón, amelyet „parancs"-nak fordítottam 
említett könyvemben is, s ugyanezt teszi a később megjelent magyar katolikus 
bibliafordítás. A „parancsolat" régies szavunk ugyanis ma vallási értelemben a 
tízparancsolat törvényeit jelenti (Magyar értelmező' szótár). Isten „parancsai": 
Istennek a Jézus Krisztus által megmutatott akarata a hívő ember életében, s a 
hit és szeretet parancsában vannak összefoglalva (3,23-24). A kettő pedig egybe-
tartozik, amint láttuk előzőleg. Isten, Jézus parancsai tulajdonképpen a szeretet 
„egyetlen parancsának kisugárzásai az engedelmes élet változatosságában" (G. 
Schrenk). Jánosnál a törvény előírása helyet ad az Istennel és Jézus Krisztussal 
való szeretetkapcsolatnak és az abból folyó cselekvésnek (Jn 15,10-11). 

A gnoszticizmus ellen folytatott harc képezi a há t te re t a levél idevonatkozó 
fejtegetéseinek (2,3.5; 5,3 stb.). A gnosztikusok az Istennel való misztikus kapcso-
latukkal büszkélkedtek. Rájuk vonatkozik: „Aki azt mondja: ismerem őt, de nem 
tar t ja meg parancsait, az hazug, és abban nincs meg az igazság" (2,4). Velük 
szemben hangoztatja a levél, hogy az Isten iránti szeretet a parancsainak megtar-
tása, s ezt a mondatot is megelőzi az egymás iránti szeretet parancsa (4,21; 5,3). 

Az Isten „parancsai nem nehezek" megállapítás pedig érthetó'lesz a rákövetkező 
versből: „Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, 
amely legyőzte a világot, a mi hitünk" (5,4). Isten gyermeke örvendező szívvel kész 
arra, hogy tegye Isten akaratá t (J. Schneider). Vétkei tudatában, a bűnbocsánat 
bizonyosságában (1,8-9). A „világ legyőzése" nem az Istentől idegen embervilág 
meghódítására céloz. A „világ": az istenellenes lét. Isten a hívőket gyermekeivé 
tette, ezért győznek azon az erőn, amely az igazi Krisztus-hittől való elfordulásra, 
Isten erkölcsi akaratának semmibe vételére, a szeretet parancsának megtagadá-
sára akarja őket bírni. A „legyőzte" szó igealakja a múl t adott pontjára utal. A 
legsúlyosabb támadást, a Krisztus-hit meghamisítását (és az egymás iránti szere-
tet megtagadását) elhárították. Ez a győzelem Krisztus erejének, a bennük maradó 
Szentléleknek a győzelme. A megtartott hi t - ez maga a győzelem. 

A LEVÉL CÉLJA 
A levél bevezetése összefoglalja írójának szándékát (1,1-4). Vallja, hogy Jézusban 
Isten Fia jelent meg a földön, s vele az örök élet. Teszi ezt szorosan kapcsolódva 
János evangéliumának bevezetéséhez (Jn 1,1.4.14). Az örökkévalóságban elrejtett 
Krisztus a testté létei által lett elérhető az embereknek. A szerző többes szám első 
személyben beszél: „Amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyel-
tünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdet jük az élet igéjéről. Mert 
megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla" (1,1-2). Az elsődle-
ges értelemben fizikai látást, hallást, tapintást jelentő szavak halmozása határo-
zottan utal a Jézus korabeli hívő szemtanúkra. A levél írója mégsem Jézus 
kortársa. A második század elején rója sorait. A többes szám első személy haszná-
lata nem azt jelenti, hogy abban az időben a szem- és fül tanúknak nagyobb köre 
még életben volt. Ez a „mi" a levél íróját és társait a hagyomány hordozóihoz 
kapcsolja, akik hívő szemtanúktól átvették és továbbadták a személyes tapasz-
talatot Jézusról. Ezekben a mondatokban a Jézus Krisztusról szóló üzenetnek a 
történeti alapja lesz nyilvánvaló, mely beleér az író és olvasói jelenéb^. Avallásté-
telben a hívők mindenkori egyidejűsége jelentkezik Jézus történetévet, a Krisztus-
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eseménnyel (Jn 20,29!). Ugyanez történik a mai keresztény hívóvei, ha kezében 
van az Újszövetség. Jézus Krisztust az egykori szemtanúk is csak a hit látásával 
ismerhették fel (lásd 95-96. ο.). A levélíró a történetiség hangsúlyozásával a 
gnosztikus keresztények ellen lép fel, akik nem tartották Jézust „testben megjelent 
Krisztusnak". 

A bevezetés megadja a levél célját: „amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük 
nektek, hogy nektek is közösségtek legyen velünk". A szerző' a testvéri kapcsolatot 
akarja erősíteni olvasóival és olvasói között, melyet a tévtanítók veszélyeztetnek. 
Ezt a gyakorlati célt mélyértelmű összefüggésbe állítja: „a mi közösségünk pedig 
közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal". A jánosi teológiában a 
„közösség" szó csak ebben a fejezetben fordul elő (1,3.6-7), de jelentése ismétlődik 
olyan kifejezésekben, mint „őbenne lenni" (2,5;5,20), „őbenne maradni" (2,6.24), és 
kölcsönösen: mi Istenben és Isten bennünk (3,24;4,13). A levél célja abban csendül 
ki, hogy „örömünk teljes legyen": az Istennel való közösségben megtapasztaljuk az 
üdv előrevetítődő ajándékát (1,4;3,2). 



JÁNOS MÁSODIK ÉS HARMADIK LEVELE 

A két levélnek esetleg nem azonos a névtelen szerzője. Magát az „Öreg"-nek nevezi 
(preszbüterosz). Nem lehet szó gyülekezeti presbiterről, mer t azok testületet 
alkottak, egyedül nem szerepeltek; egyébként feladatkörük nem a mai presbiteri, 
hanem lelkészi szolgálathoz hasonlítható. A levélíró nagyobb egyházi terület tisz-
teletben álló, kiemelkedő, idős keresztény egyénisége lehetett, aki a keresztény 
hagyomány, közelebbről a jánosi hagyomány kezesének, letéteményesének számí-
tott. Felelőssége túlnőtt egy gyülekezet ha tárán , amit két levelének tar ta lma 
mutat . János második és harmadik levelében az első levél gondolatai visszhangoz-
nak, de nem azonos módon. A, jánosi iskola" más tagjától származhat, mint az első 
levél. Az elsőlevélhez hasonlóan mindkettő a második század elején keletkezhetett. 

János második levele egy meghatározott gyülekezethez szól. „Kiválasztott 
Úrnő" jelképes megjelölése ennek a gyülekezetnek; „az ő gyermekei" a gyülekezet 
tagjai. János első levelének fő motívumaival találkozunk a sorokban: biztatás a 
testvérszeretetre és óvás a gnosztikus tévtanítóktól, „akik nem vallják, hogy Jézus 
Krisztus testben jött el" (7.v.). A szerző örömét fejezi ki, hogy vannak a gyülekezet 
tagjai között, akik a szeretet „új parancsának" megfelelően élnek (4-6.v.). Ebből a 
megállapításból következtethető, hogy a címzett gyülekezetben is felütötte fejét a 
tévtanítás. Ezért a rövid írás legfontosabb konkrét mondanivalója, hogy a tévtaní-
tás vándorhirdetóit ne fogadják be (10-11. v.). Az Öreg készül a gyülekezet szemé-
lyes meglátogatására, és saját gyülekezete („a te kiválasztott nőtestvéred gyerme-
kei") köszöntését is küldi. 

János harmadik levele sajátos egyháztörténeti helyzetet tükröz. A címzett a 
levél írójához közelálló Gájusz nevű keresztény. A szerző örömét fejezi ki, hogy 
Gájusz vendégszeretetben részesíti az „idegen testvéreket", a gyülekezetbe érkező 
misszionáriusokat. De szigorúan megrója a gyülekezet vezetőjét, Diotrefészt, mert 
a szerző előző levelét - melyet nem ismerünk, de nyilván ugyanaz lehett a tárgya, 
mint ennek a levélnek - elutasította. Diotrefész a levélíró által ajánlott vándorige-
hirdetőket nem fogadta be, működésüket a gyülekezetében megtiltotta, s az Öreget 
gyalázó szavakkal jogosulatlan vádakkal illette. Sőt a gyülekezet vendégszeretetet 
tanúsító tagjait a gyülekezetből kizárta (9-10. v.). 

A levélíró Diotrefészt úgy jellemzi, mint „aki köztük elsőségre vágyik", tehát a 
vezetést magának igényli. Ez a szóösszetétel sehol nem fordul elő az Újszövetség-
ben, sem a nem keresztény irodalomban. Talán a szerző képzése, mellyel lekicsiny-
lően el akarja kerülni Diotrefész valódi megjelölését, az episzkoposz, püspök címet. 
Diotrefész valószínűleg eltökélt képviselője volt a monarchikus (egyeduralkodó) 
püspöki vezetésnek, mely abban az időben Kis-Ázsiában és Szíriában már kialakult 
(Rómában még nem: az első század végén Római Kelemen többes számban beszél 
a püspökről, és cserefogalomként használja a „presbiterek" megjelöléssel). Diotre-
fész a máshonnét jövő misszionáriusokat hatáskörébe való belenyúlásnak tarthat-
ta. 

Felmerült a kutatás során, hogy dogmatikai ellentét is lehetett az Öreg és 
Diotrefész között, ez azonban nem bizonyítható, mert a levél nem tesz rá célzást. 
Mégis lehetséges, hogy Diotrefészt a levélírónak és az ajánlásával jövő misszioná-
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riusoknak a Jánosi gondolkozáshoz" való tartozása is ellenállásra késztette. Az 
általános keresztény hittartalomtól meglehetősen különbözött a jánosi teológia. 
Mindenesetre a levélíró készül Gájusz gyülekezetébe, ahol nyilvánosan felelős-
ségre akarja vonni Diotrefészt (10. v.). Ez a terve muta t ja kétségtelen tekintélyét 
és jelentós szerepét, mégha azt Diotrefész és gyülekezetének nagyobb része nem 
is ismeri el. 

Még egy név szerepel a levélben: Demetriosz, aki a levél vivóje lehet, illetve az 
érkező misszonáriusok közé tartozhat. A levélíró őt Gájusz figyelmébe ajánlja (12. v.). 



NÁZÁEETI JÉZUS - PÁL APOSTOL 
-JÁNOS 

A kétszáz éve tartó Jézus-kutatás végén, mely rendkívüli és semmiképpen nem 
gyümölcstelen fáradozást jelentett, meglepően hatot t a kudarc beismerése. Albert 
Schweitzer 1906-ban megjelent „A Jézus-élete-kutatás története" című klasszikus 
művében emléket állít e nagyszabású teológiai vállalkozásnak, és ugyanakkor 
gyászbeszédet mond felette. Jézus földi alakja a 20. század közepe óta látszik 
jobban és hitelesebben megközelíthetónek. Ez a fordulat a teológiai munkában E. 
Kásemannak köszönhető 1952-ben. A legtalálóbb és szinte olvasmányos összefog-
lalást a Názáreti Jézus életéről és tanításáról G. Bornkamm nyúj t ja 1956-ban 
kiadott könyében. Nyomban jelentős teológiai kuta tók álltak be ebbe a sorba. Az 
első három, párhuzamos evangélium történetkritikai és teológiai vizsgálata nyo-
mán Jézus igehirdetésének jellemző vonásai rajzolódtak ki viszonylagos élességgel, 
s megkülönböztethetők az őskereszténységnek a feltámadt Krisztus fényében 
formálódó bizonyságtételétől. Jézus életének mozzanatai közül nem egyet találtak 
megbízható forrásnak az evangéliumokban, főként életének a végét. Ahúsvét előtti 
Jézus alakja így magasodik fel a földi életét takaró homályból. Szükségesnek 
tartottam megtenni ezt a teológiatörténeti visszapillantást, noha csak a szakteo-
lógusokat érinti, ám megéreztethet valamit minden olvasóval a benne rejlő erőfe-
szítés nagyszerűségéből és irányából. Könyvünkből m á r kiviláglott, hogy az őske-
reszténység húsvét fényében nézett vissza Jézus életére, tehát a megfeszített és 
feltámadt Krisztusról te t t bizonyságot földi életének beszámolóiban is. 

Pál és János az Újszövetség két nagy igehirdetóje. Mindkettőjüknek vannak 
követői. Ennek bizonysága a másodlagos páli levelek és János levelei, János 
evangéliumának 21. fejezetével együtt. Mindketten másként közelednek Jézus 
Krisztushoz. Ám bizonyságtételük a mélyben egybecseng. 

Pál üzenetének középpontjában az egyedül hit által való megigazulás hittétele 
világít. Aföldi Jézussal keveset foglalkozik, az ő életében még csak szájhagyomány, 
esetleg néhány pergamen létezett a későbbi, első három evangéliumból. De a 
feltámadt Jézus megjelent neki is (lKor 15,8). ,Amikor úgy tetszett (Istennek)..., 
hogy kinyilatkoztassa Fiát énbennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem 
tanácskoztam testtel és vérrel" (Gal 1,15-16). A római gyülekezetnek írt bemutat-
kozó levelében tömör összefoglalást ad küldetése tartalmáról: „nem szégyellem az 
evangéliumot, hiszen Isten ereje az, elsőként zsidóknak, de görögnek is, mert Isten 
a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: Az 
igaz ember hitből él" (Róm 1,16-17). 

Az ingyen kegyelemből, egyedül hi t által való megigazulás lett Luthernél a 
reformáció létrehívója. Ezt a hitigazságot ma csak nagyon áttételesen lehet érvé-
nyesen megszólaltatni. „A jelen emberének és magának az egyházias protestáns-
nak ez a fogalom idegen, annyira idegen, hogy majdnem nincs út ja az érthetővé 
tételének... Hogy a megigazulás t ana számunkra ú j ra valóban erőteljessé és 
jelentőssé váljék, nem marad más hátra , minthogy a jelen embere számára új 
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szavakba foglaljuk". Még pedig azzal - folytatja P. Tillich hogy „A megigazulás 
tanát a gondolkodásra is alkalmazzuk". Nem csak a bűnös megigazulásáról beszé-
lünk, hanem a kételkedőkéről is. „A megigazulás kiterjesztése a gondolkodásra és 
ezzel a kételkedőkre is: üzenetté válik azok számára, akik kételkednek az élet 
értelmében, és úgy vélik, és ezért nem tudnak Istenben hinni." Tillich gondolatme-
nete az átlagember számára nehéz. De Isten irgalmának nagyságáról, Krisztus 
halála és feltámadása jelentőségéről szólni minden időben aktuális marad. Majd 
még visszatérünk erre a kérdésre. 

János evangéliuma a Názáreti Jézus életét és szavait a jelenvaló Krisztus felől 
alakítja. A jelent megtölti az örökkévalóság tartalmával: „Bizony, bizony, mondom 
néktek: „aki hisz, annak örök élete van" (jelen idő! 6,47). „Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen" (3,16). János első levelében többek között ezeket olvassuk: 
„Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet Istentől van... Isten szeretet. 
Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el 
Isten a világba, hogy éljünk őáltala" (4,7-9). Az agapé-szeretet Jánosnál isteni 
valóság, mely az Atyától árad a Fiúra, Jézusra és az övéire. Itt azonban nem áll 
meg: „Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást" (Jn 13,34). Az 
Istentől jövő szeretet ugyanakkor visszafordul Isten felé is, nevezzük azt hálának 
vagy akár hitnek. 

Pál és János összekapcsolódása éppen az agapé-szeretetben történik. Elsőnek 
Pál apostol hirdette meg: „megmutatom nektek a legkiválóbb utat" - vezeti be a 
szeretet himnuszát, az első korinthusi levél 13. fejezetét. A jelent és az örök jövőt 
összekapcsolja ez a szeretet: „Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet: 
ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet" (12,31/b;13,13). „Krisztus értünk, isten-
telenekért" halt meg. Isten abban muta t ta meg ra j tunk a szeretetét, hogy Krisztus 
már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk (Róm 5,6-8). „Ha tehát Isten 
agapé-szeretetét akarjuk megismerni, akkor a kereszt az egyetlen pont, ahol az 
teljes mélységében megnyilatkozott." „Pál vezette be az agapé szavát mint a 
keresztény szeretetmotívum kifejezését". De „ajánosi terminológia fogalmaz leg-
mélyebben a szeretet jellemzésénél". 

Az agapé-teológia ma a hit által való megigazulással párhuzamos érvényességű 
lehetne. Sőt bizonyos mértékben a 20. század fordulóján alkalmasabbnak látszik 
a protestantizmus központi üzenetének a kifejezésére. A. Nygren agapéról és 
erószról szóló világhírű művének tartalmi ismertetését nyújtja, saját fejtegetése-
ivel együtt, Vajta Vilmos Svédországban élő magyar teológusnak A szeretet ke-
resztény értelmezése c. munkája (az előző idézetek e könyvből valók). 

* * * 

A földi, történeti Jézus, a megfeszített, azonos a feltámadt, megdicsőült Krisztus-
sal. Az őskereszténység két ága, a palesztinai és a hellenisztikus, jól kivehető 
körvonalakkal jelentkezik az első század történetében. Kollektív képződményként 
áll előttünk. Történeti személyiségei a palesztinai ágnak főleg Péter apostol és 
Jakab, Jézus testvére. Pál apostol történeti szempontból az Újszövetség legvilágo-
sabban kivehető személyisége. Hívei a másodlagos páli levelek szerzői. János 
evangéliumának írója névtelen, ám jellegzetes személy, teológiája sajátos és mély 
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értelmű. Követői alkotják a jánosi iskolát. A hátralevő többi levél szerzője jelentős 
keresztény, egyéni írói céllal. A Jelenések könyvének íróját újszövetségi kiemelkedő 
prófétának tarthatjuk, aki kiváló ismerője az apokrif irodalomnak is, a kis-ázsiai 
gyülekezetek számkivetésre ítélt vezető férfia lehetett. Az újszövetségi teológiai 
tudomány hosszú kuta tásának az eredményeiből csatlakoztam mindahhoz - és 
építését néhány szerény tégladarabkával folytattam -, amit személyes meggyőző-
déssel vállalni tudok. 



A TÖBBI LEVÉL 

A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL 

Az Újszövetség legidegenszerűbb irata a mai olvasó számára, ugyanakkor megrázó 
dokumentum a Kr. u. 80-90 körüli évek kereszténységének az életéből. Olvasását 
nehézzé teszi az ószövetségi áldozati kultusz képzetvilága és a gnosztikus mítosz 
visszaverődése, melyet a szerző felhasznál gondolatainak kifejtésében annak pél-
dájául, hogy az evangélium hirdetése nem folyhat légüres térben, hanem az adott 
történeti és szellemi helyzetben szólítja meg az embereket. A levél belső megköze-
lítése megéri a fáradságot, mer t benne a keresztény létnek olyan megvilágításával 
találkozunk, amely ismét új vonásokkal gazdagítja hitünket. 

Valójában nem levél, hanem inkább folytatólagos prédikáció, melyet ismeretlen 
szerzője a végéhez fűzött személyes sorok kíséretében küld el az olvasók meghatá-
rozott körének (13,18-25). A szerző iratát vigasztaló, intő beszédnek nevezi (13,22). 
A levél stílusára jellemző, hogy a tanító jellegű részletekhez felváltva kapcsolódik 
a mondottaknak az olvasókra való alkalmazása. Gyakran beszél többes szám 
második személyben. Felirata később került föléje, Kr. u. 200 körül találkozunk 
vele. A mű nagy része az Ószövetséggel kapcsolatos. Ez a körülmény hozhatta 
magával későbbi címének megadását. A levél - nevezzük úgy, ahogyan Bibliánkban 
találjuk - nem zsidókeresztényekhez fordul. Némely helyen mutat ja , hogy a szerző 
egykori pogányokat tart szeme előtt. Olvasói kereszténnyé lételük után rövidesen 
súlyos üldöztetésen mentek át, s most is szorongatott helyzetben élnek. (10,32-34). 
Többeket az Istentől való elszakadás fenyeget. Alevélíró a gyülekezetében található 
itáliai származású keresztények üdvözletét küldi olvasóinak (13,24). Ez az egyet-
lenjelzés, melyet a címzettek hollétéről kapunk. Ennek alapján feltételezhető, hogy 
az irat a római gyülekezetnek szólt. Ε lehetőséget megerősíti, hogy az első század 
végén Rómában már ismerték: Római Kelemen levele idéz belőle. 

Az ószövetségi kinyilatkoztatás a levél teológiájában alapvetőjelentőségű (már 
csak ezért sem lehet a szerzőt antiszemitizmussal vádolni). Az író írásmagyarázati 
módszere a hellenisztikus szórványzsidóságtól, főként annak kiemelkedő képvise-
lőjétől, az Alexandriai Philotól származik. A szerző az egyes ószövetségi íráshelye-
ket közvetlenül alkalmazza Krisztusra és az újszövetségi kinyilatkoztatásra. A 
tipologikus írásmagyarázat alapján az ószövetségi személyek, dolgok, események 
az újszövetségi beteljesedés előképei. Például az ószövetségi kultusz helyének, a 
szent sátornak a legbelsőbb része, a szentek szentje Isten mennyi jelenlétének a 
képmása. A zsidókhoz írt levél leginkább mutat ja az Újszövetségben, hogy az első 
kereszténységnek az Ószövetség volt a Bibliája. 

A levél kulcsszava a hitvallás (vallástétel), mely túlnyomórészt a gyülekezet 
keresztelési hitvallását jelöli (G. Bornkamm). A megkeresztelendő a rövid, tartal-
mában rögzített hitvallással tet t ünnepélyes tanúságot Jézusban mint Isten Fiá-
ban való hitéről, és fejezte ki életre szóló személyes döntését. A szó politikai és jogi 
vonatkozásban nyilvános, kötelező kijelentést jelent. Vallásos használatban is a 
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nyilvánosság, a kötelező érvény, a véglegesség képzete a szó tartalmához kapcso-
lódott. A gyülekezet hitvallása válasz Isten megelőző szavára. 

A levél háromszor emlékezteti a gyülekezet tagjait keresztelési hitvallásukra. 
Mindegyik alkalommal összefoglalja az előző teológiai fejtegetést, és buzdító intés-
sel a gyülekezetre alkalmazza: „figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, 
Jézusra" (3,1); „ragaszkodjunk hitvallásunkhoz" (4,14): „a reménység hitvallásához 
szilárdan ragaszkodjunk" (10,23). A keresztségbeli hitvallásra történő emlékezte-
tés a hűségre figyelmeztet, de nem merül ki az egykor tanul tak ismétlésében. Sőt 
éppen azt a szemrehányást tartalmazza, hogy bár már régóta „tanítóknak" kellene 
lenniük, most ismét „az Isten beszédének kezdő elemeire" lenne szükségük. Ám 
tovább kell lépniük a „Krisztusról szóló elemi tanításnál". Ibrekedjenek nagykorú-
ságra, érettségre (5,11-6,la). Alevél felsorol néhány részletet az „elemi tanításból", 
mely egy őskeresztény keresztelési oktatás anyagát képezte (6,1-2). A tanítás új 
alapvetésére van szükség. „Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi" - céloz 
írója a levél tartalmára (6,3). A szerző levelében a hit alapjának új értelmezésére 
vállalkozik. Az irat az Ószövetséghez való állandó kapcsolódással két témát fejt ki 
Krisztusról és az egyházról: Isten Fia, Krisztus a mennyei főpap, a gyülekezet pedig 
Isten vándorló népe. Ez az az „érett beszéd", amellyel az Újszövetségben egyedülálló 
módon itt találkozunk. 

1. Alevél az egész üdvtörténést Krisztus főpapságában foglalja össze. „Pap vagy 
te örökké, Melkisédek rendje szerint" - idézi az Ószövetségből (5,6; Zsolt 110,4). 
Melkisédek, a titokzatos papkirány az Ószövetség elején villan fel pár pillanatra: 
„ő a Felséges Isten papja" megáldotta Ábrahámot (lMóz 14,18-20). Utána eltűnik 
a Biblia lapjairól. Sejtelmes ismeretlensége miatt mondja róla a zsidókhoz írt levél: 
„sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége 
nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad örökké" (7,3). így lesz 
Melkisédek előképe Krisztusnak, az örök főpapnak. Alevél ismételten hangúlyozza 
Krisztusról: „az Isten őt Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte" (5,10; 
6,20; 7,17). ALévi rendjéből származó ószövetségi főpap évenként egyszer, a nagy 
engesztelési ünnepen lépett a szentélyébe, hogy áldozatot mutasson be a saját és 
a nép bűneiért. Ez az ószövetségi szertartás negatív előképe a Kereszt mennyei 
eseményének. Krisztus a „szent, ártatlan, szeplőtelen" főpap tulajdon vérével ment 
be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett" (7,26-27; 
9,11-12). Alevél Krisztusnak a Melkisédek rendje szerint való főpapságát szembe-
állítja a lévita főpap áldozati szolgálatával (a 7. fejezetben a „pap" szó a főpapra 
vonatkozik). Az ószövetségi főpap múlandó, vétkes ember, ismételnie kell az 
áldozatot állatok vérével. A főpap Krisztus bűntelen, örökkévaló, egyszer áldozta 
fel önmagát mindörökre szóló érvénnyel. Krisztus áldozata nemcsak felette áll az 
ószövetségi áldozati kultusznak, hanem annak a végét is jelenti. Krisztus az 
ószövetségi kultusztörvény betöltője és felülmúlója (7,11-12.18-19). 

Jézusnak, mint mennyei Főpapnak, szolgálatba lépése a halálával kezdődött. 
Halálakor lépett örök Főpapként a mennyi „szentélybe", Isten jelenlétének helyére 
(E. Käsemann). Halála egyúttal megdicsőülése is. Jézus halálának és mennybeme-
netelének ez az azonossága az alapja annak, hogy a levél nem elmélkedik Krisztus 
feltámadásáról. Áldozati halála már Jézus mennyei főpapságának a része. Főpap-
ságának folytatása az Isten Jobbján" a földön élő testvéreiért való közbenjárás. 
Azért ment be a mennyei szentélybe, „hogy most megjelenjen az Isten színe előtt 
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értünk" (9,24). Emberré létele itt ér céljához. „Mindenben hasonlóvá kellett lennie 
a testvéreihez, hogy irgalmas és hű fó'pap legyen az Isten eló'tti szolgálatban, hogy 
engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kisértést szenvedett, segíteni 
tud azokon, akik kísértésbe esnek" (2,17-18). 

Mindez szívbe markoló, de mitikus leírás, hiszen a mennybe, a transzcendens 
létbe nem lehet betekinteni. Ám jelentése végtelenül sokatmondó: A bűnbocsánat 
Krisztus által végérvényes valóság, s a hívők, Krisztus földön küzdő testvérei 
mindig számíthatnak kegyelmes Uruk segítségére. 

2. A keresztény gyülekezet, egyház az Isten vándorló népe. Az ígéret földje, 
Kánaán felé tartó Izrael a levélíró tipologikus írásmagyaráza szerint a keresztény 
egyház, gyülekezet előképe. Isten újszövetségi népe a mennyei cél felé halad a 
földön. De útközben sokan elveszhetnek, mint egykor Izrael megkeményedett szívű 
nemzedéke (3,7-19). Ezért az iraton végigvonul az intő, figyelmeztető szó: „Vigyáz-
zatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy 
elszakadjon az élő Istentől" (3,12). Krisztus visszajövetelének a közelsége is a 
kitartásra való buzdítást szolgálja a levélben. 

Három motívum húzódik át a biztató, óvó beszéden: az ígéret, a hit és az Isten 
igéje, beszéde. Istennek vannak már megvalósult ígéretei, és még beteljesületlenek. 
Ábrahám ténylegesen lakhatott a megígért földön és egy nép ősapjává lehetett 
(11,9; 6,13-15). Ám az Ószövetség hívő embereire mégis ez a megállapítás érvényes: 
„Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígére-
tek" (11,13). Jézussal beteljesült Istennek új szövetség kötésére vonatkozó ígérete 
(8,6). Isten mai népe pedig a végső, beteljesülésre váró ígéret reménységében él. 
Ez az ígéret képekben bomlik ki a szerző szeme előtt: a mennyei haza (11,14-16), 
az Istentől épített város (11,10; 13,14), a mennyei Jeruzsálem (11,22), az igazi 
„szombat", Isten „nyugalmának" a helye (4,9). Az örökkévaló örökség ígérete és a 
beteljesülés közötti feszültséget fejezi ki a vándorlás fogalma. 

Isten vándorló népe a hit ú t ján jár. Ezt muta t ják a hit felsorakozó ószövetségi 
példái a 11. fejezetben. Bemutatásukat a szerző ismétlődően „a hit által" megjelö-
léssel vezeti be, s ezzel életük, cselekvésük rugójává a hitet teszi. Mózes „hit által" 
hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki lá t ja 
a láthatatlant (11,27). A hit túl azon, hogy Istennek megfelelő magatartás, objektív 
értelemben a remélt üdvösség valóságának a bizonyítéka (G. Bornkamm). „A hi t a 
remélt dolgok valósága és a nem látott dolgok bizonyítéka" (11,1). A keresztény 
hitben jelen van az isteni valóság és a végső jövőnek, a mennynek a bizonyossága 
(H. Köster). így lesz a reménység a hit egyik cserefogalma. Hasonlóan cserefogal-
mak a hittel a bizodalom, a türelem, a kitartás, az állhatatosság. A levélben a hi t 
átfogja az egész keresztény létet. Ahit engedelmesség Isten szavának és hívásának. 
A vándorút megpróbáltatásai között a csalhatatlan reménység és a kitartó hűség 
óv meg az eleséstől (6,11-12). 

Ezt mutatja az a részlet is, ahol a szerző az egymásért való felelősségre 
figyelmeztet, amely különben a levél nem egy helyén előjön (3,12-13; 10,24): 
„Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek 
a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön" (12,15). 
Mérgező növény káros hatása a gyülekezet kertjében - ezt tartalmazza a hasonlat. 
Az Isten kegyelmébe való belekapaszkodás megtartó erő. a levélből kitűnik, hogy 
nem egyszerűen az üldöztetés veszélye az, ami kísérti a hívőket hitvallásuk 
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megtagadására, hanem a hitbeli megfáradás. A „régi" hívőket gyakran jellemzi, 
hogy hitük megfakul, elerőtlenedik. Mégis a szenvedéstől való félelem a legnagyobb 
visszahúzó erő az irat olvasóinál. A versenypálya képe úgy tünteti fel, hogy az 
arénában megfeszítve futókat körülveszik a h i t ószövetségi hősei, és ók Jézusra, a 
hit szerzőjére és beteljesítőjére nézhetnek fel, aki szenvedéseken át ért célhoz. A 
szerzőkendőzés nélkül tá r ja eléjük helyzetük súlyosságát: „még nem álltatok ellen 
egészen a vérig" (12,1-4). 

A hithez hasonlóan végigkíséri a levelet a hirdetett ige jelentősége. A hirdetett 
ige meghallása - ez a hit (4,2).,Azért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottak-
ra, hogy valamiképp e i n e sodródjunk" min t a kormányát veszített hajó (2,1). 
„... hogyan menekülnénk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, 
amelyet az Úr [Krisztus] hirdetett először" (2,3). Isten igéje „élő és ható", s át jár ja 
az ember egész belső világát (4,12-13). 

A szerző az Istentől való elszakadást a gyülekezettől való elszakadás következ-
ményének látja. Ha valaki Isten vándorló népétől lemarad, elvesztette az ígéretet 
és feladta a célhoz jutást. A levél kétségbe vonja a „privát kereszténységet" (H. 
Strathmann). Annál veszedelmesebbnek t a r t j a a Krisztustól való elszakadást, 
mert lehetetlennek vallja a másodszori megtérést (6,4-8). Szenvedésük az Isten 
szeretetének jele (12,4-11). „Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket 
erősítsétek meg" (12,12). A háttérben itt is a vándolás képe rajzolódik ki. 

A végső mennyei jövő előrevetül a jelenbe: a hívők „megízleték a mennyei 
ajándékot és részesei lettek a Szentléleknek", „megízlelték az Isten felséges beszé-
dét és a jövendő világ erőit" (6,4-5). A jelen a bűnbocsánat ideje, Isten akarata a 
hívő szívébe és elméjébe van írva (10,14-18). Krisztus megszabadított a halál 
félelmétől (2,14-15). Imádságban bizalommal járulhatunk „a kegyelem trónjához, 
hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szüksé-
günk" (4,16). 

Az a hely, ahol Isten vándorló népének jelene és jövője, a föld és menny 
összekapcsolódik, nem más, mint a gyülekezet összejövetele, az istentisztelet. 
Krisztus által „vigyük Isten elé a dicsőítés ádozatát mindenkor, azaz a nevéről 
vallást tevő ajkaink gyümölcsét" (13,15). Ebben a mondatban, a levél végén, újra 
előkerül a vallástétel, de immár nem mint keresztelési hitvallás, hanem a gyüle-
kezet együttlétén az Istent magasztaló kul t ikus vallástétel. „Saját gyülekezetünket 
ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták" (10,25). Ez az intés a gyülekezeti össze-
jövetelről való elmaradásra vonatkozik. Ott hangzik Isten igéje: „Ma, ha az ő szavát 
halljátok..." (3,7). És ott hangzik fel a himnikus Krisztus-dicsőítés, az eukharisztia 
(hálaadás) az úrvacsora vételekor. Ilyen őskeresztény liturgikus hitvallási töredék-
kel találkozunk a levél elején: Krisztus „Isten dicsőségének kisugárzása és lényé-
nek képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket 
bűneinktől megtisztított, a mennyi Felség jobbjára ült" (1,3). Az istentiszteleten 
kerül közel a gyülekezet a menny betekinthetetlen világához, melyet a szerző 
megrendítően szép képpel fest le: „Ti a Sión hegyéhez járultatok, és az élő Isten 
városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez; az elsőszülöttek 
ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, 
mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez; az új 
szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasab-
ban beszél, mint az Ábel vére" (12,22-25). 



JAKAB LEVELE 

„Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztunak szolgája, üdvözletét küldi a szórvány-
ban élő tizenkét törzsnek" (1,1) - így kezdődik az irat. Izrael tizenkét törzse a 
keresztény egyházra vonatkozik. A szerző az egész keresténységhez kíván szólani, 
mely szétszórtan él a földön. Nem tudjuk, közelebbről mely területen laknak az 
olvasói az első század végén. írója művét Jakabnak, Jézus testvérének tekintélye 
alá állítja, aki fontos szerepet vitt a jeruzsálemi ősgyülekezet életében. A szerzői 
álnév használatáról e levéllel, a Júdás levelével és a Péter-levelekkel kapcsolatban 
lássuk a 16. oldalon mondottakat. Jakab levele tulajdonképpen nem levél, hanem 
parainézis, erkölcsi intelmek gyűjteménye, mely zsidó, hellenisztikus és őskeresz-
tényhagyományanyagot fűz láncba. Tanító jellegű etikai kézikönyv. Jézus Krisztus 
neve csak két helyen szerepel benne, de kétségtelenül keresztény alkotás, annak 
ellenére, hogy a nem keresztény származású anyaga gyakran csak kevéssé, vagy 
egyáltalán nincs keresztényesítve. Az intelmek lazán kapcsolódnak egymáshoz, 
belső rend nélkül. Egyes motívumok megismétlődnek különböző helyeken. így 
például az intés a szelídségre (1,21; 3,13-18), óvás a nyelv bűneitől (1,26; 3,1-12), 
kitartásra buzdítás a bajok között (1,2-4.12; 5,7-11), megnyilatkozások a gazdagok 
ellen (1,9-11; 2;l-7). 

Számos érintkezést találunk a szinoptikus evangéliumokban, különösen a 
Hegyi beszédben olvasható jézusi mondatokkal. Ilyenek: az eskü tiltása keresz-
tények között és a megbízható szó követelménye (Jak 5,12; Mt 5,34-37). Az imádság 
meghallgatásának bizonyossága (Jak 1,5; Mt 7,7), Isten igéjének nemcsak hallga-
tása, hanem megtartása is nélkülözhetetlen (Jak 1,22; Mt 7,24-27). A testvérről 
való ítélkezés tiltása (Jak 4,11-12; Mt 7,1-2). Jézus mondásai tudatosan kerültek 
az erkölcsi intelmek közé, anélkül, hogy a szerző Jézusra hivatkoznék. A jézusi 
mondások különböző fogalmazása mutat ja , hogy szóbeli hagyományból valók. 

Néhány párhuzam is megfigyelhető Jakab levele és más újszövetségi levél 
között. Lássunk erre egy példát: „Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor 
különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredmé-
nyez, az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és 
hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül" (Jak 1,2-4). Hasonló láncsort 
találunk Pálnál: „megpróbáltatások", „állhatatosság", „kipróbáltság", „reménység" 
(Róm 5,3-5). Ilyen láncsor Péter első levelében: „különféle kísértések", „a ti meg-
próbált hitetek", „méltónak bizonyoljon" ( lP t 1,6-7). Azonos a tartalmuk: a hit 
valódisága a szorongattatások között mutatkozik meg. A Péter-levél üldöztetési 
helyzettel számol, Jakab szava a mindennapi bajokra vonatkozik. Pálnál a csúcs-
pont a „reménység". Jakab a hagyományból vett anyagot a „tökéletességre" fu t ta t j a 
ki, melyre a kereszténynek törekednie kell. A három levélrészlet mutatja, hogy az 
azonos, ill. hasonló fogalmak és azok összekapcsolása a szóbeli hagyományból 
származnak. Ezt jelzi a különböző fogalmazás. Jakab levelének külön ajándéka, 
hogy a szóbeli hagyomány szerepe tetten érhető egészen késői időpontban, az első 
század végén. Hasonló jelenséget találunk az apostoli atyák iratai közé tartozó 
Didakhé-ban, a második század második negyedében. 

A szerző elegáns görög nyelven ír, szójátékokkal, alliterációkkal fűszerezve, az 
Ószövetség görög fordításából vett nyelvi fordulatokkal. A különböző forrásokból 
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összeállított gyűjteményét saját , ápolt stílusával formálja egésszé. Ó maga keresz-
tény tanító lehetett (3,1). 

A szerzó' önálló teológiai fejtegetését a sokat vitatott 2,14-26-ban olvasható 
szakaszban találjuk, mely a hit és cselekedetek viszonyáról szól. Jakab itt a 
félreértett Pál apostollal vitázik. Nem ismeri Pál leveleit, sem Pál apostol taní tását 
a megigazulásról, hanem ar ra reflektál, ahogyan a köztudatban Pál elferdített 
megnyilatkozásaival találkozott. „Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, 
hogy van hite, de cselekedetei nincsenek. Vajon üdvözítheti-e ó't egyedül a hit?" 
(2,14). Ábrahám példájára hivatkozik, melyet Pál apostoltól homlokegyenest elté-
rően alkalmaz: „Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem 
csupán a hit által" (2,24 Vö. Róm 4,1-8). A hitet csak úgy tekinti, mint Isten 
létezésének elismerését (2,19). Ez is mutat ja , hogy messze nem érti az apostol 
hitfogalmát. Pál a hitet Isten kegyelme elfogadásának tartotta, amely kizár min-
den érdem-gondolatot, s ugyanő hangsúlyozza a hitből fakadó cselekedetet: „Csak 
a szeretet által munkálkodó hit" számít (Gal 5,6). Luther joggal utasította el J akab 
levelét, mint amely szemben áll az evangéliummal. A reformáció lehetővé tette a 
későbbi történeti kritika alkalmazását a Bibliára azáltal, hogy a Szentírást és az 
evangéliumot nem azonosította, hanem radikális viszonyba helyezte egymással (E. 
Käsemann). Teológiailag soha el nem fogadható Jakab Ábrahám-magyarázata: 
„Látod tehát, hogy hite együtt működött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett 
teljessé a hite" (2,22). Am Jakab téves fogalmazással nem akar mást, mint biztatni 
a keresztény életre. Pál és Jakab találkoznak ebben a megállapításban: „a hit halott 
cselekedetek nélkül" (Jak 2,26). Az egyedül hit által való megigazulásnak vulgáris, 
jakabi eltorzítását el kell utasítanunk, de Jakabnak a hétköznapi keresztény életre 
vonatkozó figyelmeztetését meg kell szívlelnünk. Teológiai indoklása tarthatat lan, 
de őnem is „teológus". Célja a levelével szerény: tanácsokat ad az Istennek tetsző 
életre. 



PÉTER ELSŐ LEVELE 

Hitükért szenvedő keresztények erősítése - ez a levél alaptémája. A címzettek 
Kis-Ázsia több, felsorolt tartományában, „szórványban élő jövevények" (1,1). A 
„szórvány" és a Jövevény" megjelölés a keresztények helyzetét határozza meg: a 
hívők szétszórtan élnek a világban, s Isten népének igazi otthona a menny. Ahogyan 
a szerző a levél másik helyén megismétli: „kérlek titeket, mint idegeneket és 
jövevényeket" (2,11). Az olvasók nem régen megtért pogánykeresztények, akiket 
kísért a múltjuk: „ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudat-
lanságotok idején voltak bennetek" (1,14). Váratlanul éri őket a szorongattatás: „A 
szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok 
úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket" (4,12). Ettől az intéstől kezdve 
mintha fokozódnék a szenvedésük mértéke a levél hátralévő részében. Magyaráza-
tul szolgálhat az a feltételezés, hogy a levélíró közben újabb, fenyegetőbb híreket 
kapott olvasói helyzetéről. Mindenesetre nem véres keresztényüldözés húzódhat 
meg a sorok mögött, mint a Jelenések könyvében. Több utalás arra mutat , hogy a 
pogány környezet részéről rágalmak, gyalázkodások érték a hívőket, akiknek 
megváltozott, erkölcsös életmódját nem bírják elviselni: „Azért haragusznak rátok, 
sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyan-
abba a posványába" (4,4). Mégsem pusztán szóbeli bántalmaknak lehettek kitéve, 
mert a levél állandóan a „szenvedni" szóval jelöli meg állapotukat. Sötét viharfelők 
gyülekeznek fejük fölött: „Itt van az az idő, amikor az ítélet elkezdődik az Isten 
háza népén" (4,17). A levél a közeljövő súlyosabb megpróbáltatásaira is fel akarja 
készíteni az olvasóit. 

A levél írója ismeretlen. Nem lehet Péter apostol, sem Szilvánusz, Pál munka-
társa. í rását Péter apostol tekintélye alá helyezi, Szilvánusz írnoki szerepét pedig 
azért említheti, hogy ezzel megértesse, miért képvisel a levél teológiája páli 
örökséget (1,1; 5,12). Mindez megfelel az első század végi felfogásnak: a vértanú 
Péter és Pál apostol missziói munkájukat egyetértésben végezték. A szerző a római 
gyülekezet üdvözletét is küldi (5,13). „Babilon" Róma fedőneve az üldözések idején. 
A történeti viszonyok Domitianus császár uralkodási idejére utalnak (+Kr.u.96). 

A levél nagy része parainézis, erkölcsi intelem a szenvedésben való helytállásra. 
Az intelmek anyagát a szerző főként előszóbeli és különböző eredetű - köztük nem 
keresztény - hagyományból veszi. Ezért találunk nem szó szerinti, hanem tartalmi 
párhuzamokat páli és másodlagos páli levelek intelmeivel. Ám a szerző az átvett 
anyagot az olvasók helyzetére, a szenvedés témájára alkalmazza, s egységes 
vezérgondolatnak - a keresztények helytállása a szenvedésben - rendeli alá (E. 
Lohse). Ugyanakkor az intelmek hitbeli megalapozását is nyújtja. Ehhez felhasz-
nál a hagyományból hitvallási és énektöredékeket is, melyekkel a keresztények 
szenvedését Krisztus szenvedésével hozza kapcsolatba (1,17-21; 2,21-25; 3,18-22). 
Ezzel kapja meg a parainézis a tulajdonképpeni megalapozását. 

Az alapvető magatartás, amelyet a keresztényeknek az őket ért sérelmek között 
tanúsítaniuk kell, a jónak változatlan cselekvése. „Tisztességesen éljetek a pogá-
nyok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó 
cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján" (2,12). A keresz-
tényeknek a hitükért való szenvedés szorongató problémája volt abban az időben. 
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Alevél összefoglalóan négy szempontot érvényesít (J. Schneider): a keresztényeket 
sújtó szenvedések a hitük próbája (1,7; 4,12); ezzel részesülnek Krisztus szenvedé-
seiben (4,13); a szenvedésben való helytállásra Krisztus szenvedése ad példát 
(2,21-25); Krisztus visszajövetelének közelsége ha tá r t szab szenvedésüknek (1,6; 
5,10). 

A levél középső' részét, fó' anyagát, un. házi tábla képezi (2,11-3,12). Sorra 
kerülnek a különböző emberi kapcsolatok: a felsőbbség iránt való magatartás, a 
rabszolgák viselkedése urukkal, az asszonyoké férjükkel szemben. Mindhárom 
viszonyban a keresztény alapmagatartást az „engedelmeskedjetek" felszólítás 
fejezi ki. A féljek részéről a megértés és a tisztelet követelménye kerül elő. A 
gyülekezetben egymás iránt az egyetértés, a testvérszeretet uralkodjék. 

Az átvett hagyományanyagnak a szerző céljához formálására lássunk néhány 
példát! A felsőbbségnek való engedelmességet megindokolja: „az Úrért", tehát 
akaratának teljesítéséért történjék, majd hozzáfűzi: „Isten akarata, hogy jót csele-
kedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát". Tegyék ezt „mint Isten 
szolgái" (2,15.16). A rabszolgák felé hangsúlyozza, hogy uraik közül „ne csak a 
jóknak és méltányosaknak, hanem a kímétletleneknek is" engedelmeskedjenek 
(2,18). Megokolásul íija: „Mert kegyelem az, havalaki Istenre néző lelkiismerettel 
tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved" (2,19). A tekintetet nyomban 
Krisztusra emeli: „Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, 
és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek" (2,21). S következik egy 
hitvallási töredék Krisztus keresztjéről (2,22-25). Az asszonyok pogány férjüknek 
úgy engedelmeskedjenek, hogy „feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje 
meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre" (3,1-2). A gyülekezet tagjaira 
vonatkozó intést kibővíti a szenvedés irányában jézusi szóval: „Ne fizessetek a 
gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: 
mondjatok áldást". S mindjárt megvilágítja a cselekvés hitbeli hátterét: „hiszen 
arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek" (3,8-9). 

Aszerzőa házi táblát megelőző és követő részben is a szenvedésre készít fel. Isten 
újjászült minket nagy irgalmából Jézus Krisztusnak a feltámadása által élő 
reménységre, mennyei örökségre; ennek örvendezhetnek hitük próbatétele közben 
is (1,3-9). Krisztus feltámadása által hi tünk Istenbe vetett reménység is (1,21). A 
reménység jelentős szava a levélnek. Legyenek készen arra, hogy számot adjanak 
szelíden a bennük élő reménységről, amikor a pogány lakosság vagy bíróság 
felelősségre vonja őket. Ennek az intelemnek a megalapozása is Krisztus szenve-
dése (3,15-18). Krisztus testi szenvedése vértezze fel őket a szenvedésre (4,1-2). 
Isten maga fogja őket felkészíteni és megerősíteni (5,11). 

Az első fejezetekben többször találunk utalást a keresztségre. Ezt magával 
hozhatta, hogy a levél fiatal keresztényekhez szól, akiknek időben közel esik a 
keresztségük. Többször találunk célzást az újjászületésükre (1.3.22-23; 2,26). így 
szólítja meg olvasóit: „mint újszülött csecsemők" (2,2). A keresztség előképe Noé 
bárkája: abban ,nyolc lélek menekült meg a vizén át" (3,20-21). 

Krisztus alászállása a poklokra, a keresztény hitvallásnak ez a része első 
alkalommal jelenik meg itt az őskereszténységben (3,19-20; 4,6). (Rövid utalások 
másutt is vannak az Újszövetségben: ApCsel 2,27; Róm 10,7; Ef 4,9; Jel 1,18). Ε 
képzethez vallástörténeti párhuzamokat bőven találunk az ókorban. A mitikus 
gondolat Péter első levelében arra vonatkozik, hogy Jézus halála és feltámadása 
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között felkereste a holtak birodalmát, és a halottaknak - külön kiemelve Noé 
hitetlen nemzedékét - az evangéliumot hirdette. Ez az igehely lett alapja az apostoli 
hitvallás vonatkozó részének: „alászállt a poklokra". De az íráshelynek ez a 
tartalma nem lenne elegendő' - hangsúlyozza W. Elért a dogmatikájában -, hogy a 
kérdéses szavakat evangéliumi hitvallásban minden idó're igazolja. Egyházunk 
legutolsó hitvallási irata, az Egyességi Irat (Formula Concordiae, 1577) Krisztus 
pokolra szállását személyre szóló vígasztalásként értelmezi: „hogy bennünket és 
mindazokat, akik Krisztusban hisznek, sem pokol, sem ördög foglyul nem ejthet, 
sem nekik nem árthat" (IX. cikk). 



JÚDÁS LEVELE 

Júdás levele mindössze egy fejezetből áll. Szerzője Jakab testvérének a nevében ír. 
Mindketten Jézus testvérei voltak. Jakab leveléhez hasonlóan Júdás levelének 
szerzője is apostoli tekintéllyel ruházza fel iratát. Mondanivalójában a korai 
katolicizmus képviselője jelenik meg, aki a hi tet igazhitűségnek tartja, amelyre az 
egyház tanít (E. Lohse). „Szükségesnek lá t tam, hogy ezt az intést megírjam: 
küzdjetek a hitért , amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott" (3.v.). A 
szerző a hitet úgy tekinti, mint bizonyos tanítások hagyományozott állagát, amely 
Istennek kész ajándéka az egyházalapítás idejéből, s azt a következő nemzedékek-
nek csak megtartani vagy elveszíteni lehet. Ez szabályszerű katolikus hagyo-
mányelv, s kizár minden dogmatikai fejlődést (H. Preisker). Az Újszövetség tulaj-
donképpeni szemlélete szerint a hit mindenkinek újra adatik a mindenkori igehir-
detés válaszaként. A levél különben maga elárulja, hogy az apostoloknál későbbi 
időben keletkezett: „emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi 
Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondták" (17. v.). Akis irat a gnosztikus, 
szabados életű tévtanítók ellen szól, akik részt vesznek a gyülekezeti összejövete-
len (12. v.). Több intő példát sorol fel Isten ítéletére az Ószövetségből és ószövetségi 
apkrif, el nem ismert iratokból (5-15. v.). Az igazhitű keresztények tar tsák meg 
magukat Isten szeretetében, és mentsék meg a tévelygőket s ingadozókat (20-23 
ν.). A levél keletkezési ideje a 2. század eleje. 



PÉTER MÁSODIK LEVELE 

Az Újszövetség legkésőbbi i rata Kr.u. 130-140 körüli évekből származik. Az isme-
retlen szerző úgy állítja be levelét, mint Péter apostolnak röviddel a halála előtt 
kelt testamentumát (1,13-15). „Nem kitalált meséket (mítoszokat) követve ismer-
tettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem 
úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének" (1,16). S leírja saját tapasz-
talataként a megdicsőülés-hegyi jelenetet az evangéliumokból (1,17-18). Az antik 
irodalomban nem volt ritka a szerzőnek ilyen fiktív ábrázolása. Az Újszövetségben 
található néhány hasonló esetben (Kol, Ef, 2Thessz, a pásztorlevelek, Jak, lP t ) 
arra a célra kell figyelnünk, amiért írójuk álnevet használ. Korának meggyőződése 
szerint az apostoli szerzőség biztosítja egy irat tekintélyét, aminthogy az apostoli 
tanítás hagyománya garantálja az egyház igazhitűségét. A pszeudonim szerző 
emlékezteti olvasóit arra a kincsre, amelyet az örökölt hittartalomban kaptak: 
„Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk 
együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus 
Krisztus igazsága által" (1,1). Hasonlóan a levél más helyén is - célzással az 
ugyancsak pszeudonim első Péter-levélre: „Ez már a második levél, szeretteim, 
amelyet hozzátok írok: ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolko-
zástokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és 
apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől kapott parancsai" (3,1-2). 

Az ószövetségi írásokat, a próféták jövendöléseit helyesen csak a Szentlélek 
magyarázhatja, de ezt a tévtanítók is mondhatják magukról. Mi adja a biztosítékot, 
hogy melyikük által szól a Szentlélek? Ezt „Péter" személye garantálja, hiszen ő 
apostol, szemtanú (1,17-21). Alevél szerzője a maga jelenében a hit védője, s kora 
kereszténységéhez szóló üzenete mögé Péter apostolt állítja. Az apostolságnak 
ilyen jelentősége a korai katolikus gondolkodás jellemzője. 

Júdás levele és Péter második levele között irodalmi függőség áll fenn. Júdás 
levele beleépült a 2Pt-levél második fejezetébe. Mindkét levél ugyanazt a polémiát 
folytatja a gnosztikus tévtanítókkal szemben. Ok tagadják Krisztust, az Urat , és 
kicsapongó életet folytatnak (2Pt 2,l-2=Júd 4. v.). Megvetik és káromolják a (jó) 
mennyei hatalmasságokat (2Pt 2,10-ll=Júd 8-9.v.). Olyanok, mint víztelen forrá-
sok, forgószéltől sodort ködfoszlányok, akiknek a sötétség homálya van fenntar tva 
(2Pt 2,17=Júd 12-13. v.) És így tovább. 

A levélből elénk tárul az a helyzet, amelyből született: „az utolsó napokban 
csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint 
élnek, és ezt kérdezgetik: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák 
elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van" (3,3-4). Az 
első keresztény nemzedék tagjai, az „atyák", akik a parúziára vártak, meghaltak, 
és az élet fu t tovább. Krisztus visszajövetelének elmaradása a tévtanítóknál gúny 
tárgya lett. Az eretnekek sokakat megtévesztenek a gyülekezetben (2,1-3). Külö-
nösen az újonnan megtértek esnek nekik áldozatul (2,14-18). Az egész gyülekezet-
ben zavar és nyugtalanság támadt a parúzia késése miatt, amely az ellenfelek 
érvelését segíti. 

Aszerző az őskeresztény eszkhatológia apológiáját kívánja nyújtani a következő 
érveléssel: 1. Már egyszer elpusztult a világ özönvíz által, a következő pusztulás 
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tűz által történik. El fog jönni az Úr napja, „amikor az egek recsegve-ropogva 
elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a raj ta levő alkotások is megégnek" 
(3,5-7.10). 2. Istennek más az időszámítása: „az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer 
esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap" (3,8). 3. A parúzia késése az Úr 
kegyelmének jele, lehetőséget ad a megtérésre (3,9). 4. Az Úr napja váratlanul jön 
el, mint éjjel a tolvaj (3,10). Ezért legyenek készen érkezésére feddhetetlen élettel 
(3,11-13). 

Az érvelés mutatja, hogy már messze vannak az őskeresztény időktől. Az 
őskeresztény szemlélet szerint a vég Jézus jövetelével megkezdődött (Mk 1,15). A 
második Péter-levélben az eszkhatologia csupán egy része az egyházi tanításnak, 
az őskereszténységben viszont a Krisztusról szóló igehirdetés, a kérügma, minde-
nestül eszkhatalogikus. Az isteni időszámítás más volta pedig tárgytalanná teszi 
a parúzia közeli várását, amely az őskeresztény reménység jellemzője volt. 

A levél et ikája magán viseli a hellinisztikus gondolkodást (1,3-11). A cél, hogy 
„az isteni természet részeseivé" legyenek. A hozzá vezető láncsor nem egy tagja a 
hellenisztikus erénykatalógusra emlékeztet (1,5-6): erény (az areté szót mai bib-
liafordításunk „igaz emberségnek" fordítja, a katolikus bibliafordítás a szó eredeti 
jelentését használja: „erény", s ezzel hívebben adja vissza annak tartalmát); 
önuralom; kegyesség (a görög világban az egész vallásos életet átfogó fogalom). 

A szerző ismeri Pál apostol leveleinek bizonyos gyűjteményét. Reá hivatkozik 
az Isten „hosszú tűrésének" gondolatával kapcsolatban (3,15; 3,9. Vö. Róm 2,4; 
9,22). A páli levelekben „van néhány nehezebben érthető dolog, amelyet a tanulat-
lanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére" 
(3,16). A „más írásokat" közelebbről nem nevezi meg. Gondolhatunk az Ószövet-
ségre, őskeresztény iratokra vagy a késői zsidóság apokaliptikus irodalmára. A 
levélírónak ez a megjegyzése mutatja, hogy Pál leveleinek magyarázata gondot 
okozott azokban az időkben. A szerző megállapítása csírájában már magában 
foglalja azt a katolikus gondolatot, hogy szükség van az egyház mértékadó értel-
mezésére, nehogy egyesek félremagyarázzák a szent iratokat. 

Péter második levele sok problémát vet fel a kutatók előtt. E. Käsemann három 
súlyos, nyitott kérdést hoz elő a levélről írt alapos tanulmányának a befejezéseként. 
Milyen eszkhatologia az, amely - mint ezé a levélé - csak a hívők Isten örök 
országába való győzelmes bevonulásának a reménységét és az istentelenek meg-
semmisítését ismeri? Milyen kánon az, amelyben helye van Péter második levelé-
nek, a korai katolicizmus legvilágosabb bizonyítékának? Milyen egyház az, amely 
az eretnekek ellen úgy védekezik, hogy nem tesz különbséget a Lélek és a betűk 
között, vallásos világszemlélettel azonosul, az írásmagyarázatot tantétellel irá-
nyítja, és a hitből ortodox dogmatikára való igent mondást formál? 

Ezek a kérdések nem szolgálhatnak arra , hogy a mai egyház kivegye Péter 
második levelét az Újszövetségből, de figyelmeztethetnek, hogy az írásmagyará-
zatnak a teológiai kritika is eszköze a Szentírás helyes megértésében. Ε levélnek 
vannak megszívlelendő részletei. Ki tudja, hány hívő merített belőle tanácsot és 
erőt közel 1900 esztendő folyamán, mint ahogyan az egész Bibliából?! Mi is azzal 
az alázattal vesszük kezünkbe, hogy meghalljuk belőle az evangéliumot Isten 
türelmes kegyelméről, amely lényegében ellentétben van a szerző véleményével az 
istentelenek pusztulásáról (3,9. Vö. 3,7; 2,4-17). 



A JELENÉSEK KÖNYVE 

A ,jelenés" szó a régi magyar nyelvben látomást jelentett Ε könyv látomások 
sorozata. Innen kapta címfeliratát a magyar fordításokban. A görög címben az 
apokalipszis szó szerepel, melynek jelentése: kinyilatkoztatás. „János apokalipszi-
se" felirat utal a könyv kezdetére: „Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása". Abevezető 
sorok szerint a kinyilatkoztatást a megdicsőült Krisztus adta tud tá ra angyal által 
a keresztény hitéért és a tanúságtételéért Patmosz szigetére száműzött Jánosnak, 
akiről csak annyit tudunk, hogy a kis-ázsiai gyülekezetekben ismert és nagy 
tekintélyű személy lehetett. Ezért egyszerűen „Jánosnak" nevezi magát (1,1.4.9; 
22,8). Istentiszteleti felolvasásra szánt könyvét a szerző prófétai beszédnek mond-
ja. Ε művével kiemelkedő helyet foglal el az újszövetségi próféták között, akikről 
már Pál apostol is szólott (lKor 12,28; Ef 4,11). Akönyv tar talmát így foglalja össze: 
„aminek meg kell történnie hamar". Hozzáfűzi: „mert az idő közel van" (1,1-3). Ez 
a parúzia időpontjára és az azt közvetlenül megelőző eseményekre vonatkozik. 
Krisztus dicsőséges eljövetelének forró, közeli várása hatja át János művét. 

Az akkori zsidóság kegyes köreiben eleven volt a világ közeli végének és Isten 
új világa kezdetének a várása. Ez a reménység csapódott le az apokaliptika 
szerteágazó irodalmi műfajában. A zsidó apokaliptika nem csak Izrael és a környe-
ző népek történetét, hanem a világtörténelem menetét is a vég felé sietőnek látja. 
Ez a világ szörnyű katasztrófák közepette elpusztul, Isten világa leszáll a menny-
ből, és visszatér a paradicsomi állapot. Apokaliptikus részleteket már az Ószövet-
ség késői irataiban is találunk (pl. Ézs 24-27. fejezete). A legrégibb apokalipszis a 
Dániel próféta nevét viselő könyv, mely a IV. Antiochus Epiphanes szír király (Kr.e. 
175-164) által a jeruzsálemi templom pogány használatba vételére kiadott rendel-
kezéseket követő válságos időben keletkezett, és az apokaliptikus irodalmat elin-
dította. A további zsidó apokalipszisek nem kerültek bele a kánonba. A zsidó 
apokaliptikus irodalom Kr.u. az első század végén virágzott. 

János apokalipszise szoros rokonságot muta t a zsidó apokaliptika gondolatvi-
lágával, és merít annak gazdag anyagából. A zsidó apokaliptikusok álmokban és 
látomásokban tapasztalták meg, miként tart a történelem a vég felé. János ismé-
telten eksztatikus állapotba kerül: „a Lélek által elragadtatásba estem" (1,10). 
Víziók és audíciók révén titokzatos kinyilatkoztatásban részesül. Azok a vonások, 
amelyekkel az egyes víziókat feljegyzi, az apokaliptikus hagyományból származ-
nak. János könyvében nem csak azokat a látomásokat írja le, amelyeket átélt, 
hanem felhasznált átvett anyagot és motívumokat. Az egyes jeleneteket kijelentés-
sorozattá fűzi össze, közben pedig összekapcsolja a gyülekezet hitvallásával a 
megfeszített, feltámadt, megdicsőült és eljövó'Úrról (E. Lohse). A látomások leírása 
nem eksztatikus állapotban történt, s azokat ő formálja, magyarázza, tervszerűen 
szerkeszti. Egész műve keresztény apokalipszis. 

Könyvét hét kis-ázsiai gyülekezetnek küldi. Ezeknek szóló üdvözletében meg-
csendül a könyvön végigvonuló alaphang: Isten és a megdicsőült Krisztus dicsősé-
gének és hatalmának magasztalása (1,4-6). Az első látomásban a megdicsőült 
Krisztus egyik vasárnap eksztázisban jelenik meg előtte, parancsot ad a könyv 



126 Az Újszövetség színgazdagsága 

megírására, s a felsorolt gyülekezeteknek való megküldésére: „írd meg tehát , amit 
láttál" - ez az alapvető' Krisztus-vízióra vonatkozik -, azután pedig azt, „ami (most) 
van", végül pedig azt, „ami ezután fog megtörténni" (1,9-20). Ezzel megkaptuk a 
könyv felosztását is. A 2-3. fejezet a kereszténység jelen állapotát rajzolja meg: a 
hét gyülekezethez egyenként szól Krisztus levél formájában küldött üzenete. 
Ezekből kiviláglik, hogy Krisztusnak az egyes gyülekezetekhez intézett szava az 
egész kereszténység számára tanulságul szolgál: „Akinek van füle, hallja meg, mit 
mond a Lélek a gyülekezeteknek" (többes szám: 2,7.11 stb.) Akönyv második része 
Krisztus visszajövetelét, a parúziát közvetlenül megelőző', rövidesen végbemenő 
történéseket és az üdvösség beköszöntését foglalja magában. 

A szerző benne él az ószövetségi próféták világában. Ez nemcsak abban mutat-
kozik meg, hogy leírásaiban gyakran felhasznál ószövetségi mozzanatokat, hanem 
abban is, hogy ószövetségi kifejezéseket és nyelvi fordulatokat alkalmaz. Ezeket 
szó szerint ülteti át a héberből a görögbe. Ezen a módon „szent nyelvet" alakít ki 
(E. Lohmeyer). Ezzel is tanúskodik Jézus Krisztus kinyilatkoztatásáról, mely az 
ószövetségi ígéreteken alapul, és annak teljesülését hozza. Nyelvileg is érzékelteti 
műve tárgyának emberi szavakkal szinte hozzáférhetetlen fenségét (Karner Ká-
roly). 

A Jelenések könyvén (Jel) végigvonul a gyülekezetek szorongatott helyzete. 
Domitianus császár uralkodásának (Kr.u. 81-96) vége felé, az első század utolsó 
évtizedében keletkezett János apokalipszise. A véres üldözések már megkezdődtek. 
Ám további szenvedések várnak a keresztényekre. Az uralkodó isteni imádást 
követel a birodalom minden lakosától. Az 1. század folyamán a császárok kultusza 
egyre erősebben tért hódított, és az alattvalói hűséget jelképező politikai vallássá 
lett. Domitianus e kultusznak döntő fordulatot adott, amikor kötelezővé tette a 
dominus et deus (úr és isten) megszólítást. Szobrát is tenként kellett tisztelni. A 
hitvalló keresztények életükkel fizettek. Az egyre súlyosbodó üldöztetés közepette 
a Jel azzal erősítette a gyülekezeteket, hogy tekintetüket a pillanatnyi jelenről a 
közelgő diadalmas végre emelte: Isten ítélete megsemmisít minden ellene lázadó 
hatalmat, és elhozza örök országát. Ezzel tanúságot tett Istennek és Krisztusnak 
már most meglevő hatalmáról és dicsőségéről is. 

A JELENÉSEK KÖNYVÉNEK ÉRTELMEZÉSE 
János saját jelenéhez szól - ez az alapvető felismerés teszi lehetővé, hogy elkerüljük 
e könyv téves értelmezését, s megtaláljuk a kulcsot a helyes magyarázatához. 
Egészen a 16. század végéig úgy tekintették a Jel-t, hogy benne a világtörténelem, 
ill. az egyháztörténet lefolyása van megjövendölve a bekövetkező végig. Ε szerint 
a könyv látomássorozatán leolvasható, hol áll a történelem óramutatója. Ehhez 
kapcsolódtak azok a próbálkozások, hogy kiszámítsák a hátralevő időt Krisztus 
eljöveteléig. Szektás magyarázatok mindmáig hajlamosak az idői számítgatásra. 
Egyház-, ül. világtörténeti értelmezésnek nevezhetjük ezt a meghaladott módszert. 

János saját jelenének történeti eseményei átvilágítanak a könyv némfely helyén. 
A 13. fejezetben szereplő első „fenevad" az egész földet átfogó római birodalmat 
jelzi, amelynek élén a császár áll, akinek isteni tiszteletet kell adni. A második 
„fenevaddal" a Kis-Ázsiában a császárkultusz szolgálatában álló, a vezetőréteg 
soraiból kikerült papságot lehet kapcsolatba hozni. Ez utóbbi „fenevad ... keresz-
tülvitte azt is, hogy megöljék mindazokat, akik nem imádják a fenevad bálvány-
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képét" (13,15). A Jel megfelelő helyein a kortörténeti értelmezés segíti a szöveg 
jelentésének megtalálását. 

A. hagyomány történeti kutatói eljárás az egyes látomásokban található hagyo-
mányanyag származását, annak eredeti jelentését keresi azért, hogy megválaszol-
ja a kérdést: János milyen értelemben dolgozza fel leírásában a hagyományt, hogy 
prófétai igehirdetésének szolgálatába állítsa? Hagyományforrások a Jel-ben az 
Ószövetség és a zsidó apokaliptika mellett más népek ősrégi és mitikus hagyomá-
nyai is. így pl. a régi keleti népek gondolatvilágának a legújabbkori megismerése 
alapján vált világossá bizonyos motívumok asztrál, azaz az ókori csillagászati 
világképben gyökerező eredete. Az első látomásban az Emberfia, a megdicsőült 
Krisztus „jobbjában hét csillagot tartott" (1,16). Valószínűleg itt egy összefüggő 
csillagképre kell gondolnunk, talán a Kismedvére, amelyet a hatalom és az ural-
kodás jelképének tartottak. 

Az említett magyarázati módszereket átfogja a mű eszkhatologikus szemlélete. 
Ezt minden szakasz magyarázatánál tekintetbe kell vennünk. János a keresztény 
gyülekezetek szorongattatásai kapcsán úgy foglal állást, hogy azokat a közelgő vég 
üzenetének megvilágításába helyezi. (A felsorolt értelmezési módszereket E. 
Lohse, majd nyomában Karner Károly említi. Utóbbinak Apokalipszis c. nagyon 
jelentős munkája a Jel fordítását és részletes magyarázatát nyújtja. Ebben a 
fejezetben az idézeteket az ő fordításában hozom.) 

A látomások képei és a leírásuknál használt motívumok a legtöbb esetben 
szimbólumok, jelképek, melyek nem azonosak a valósággal, hanem utalnak a 
valóságra. Ezt az irányító szempontot állandóan szemünk előtt kell tartanunk. 
Ennek az apokaliptikus, prófátai iratnak a legtöbb félremagyarázása azáltal 
történt, hogy a szimbólumokat a valóság fényképszerű leírásának vették. A 
mennyei istentiszteletről szóló látomás nem arra szolgál, hogy igazolt képnek 
tekintsük annak helyéről és lefolyásáról. Az angyalok sem olyan szerepet játszanak 
a látomásokban, hogy mintegy betekintést nyerjünk a mennybe. A mennyei Jeru-
zsálem képzete maga is jelkép Isten megváltott és megdicsőült népe számára. Az 
„új ég és új föld" fogalmát szintén jelképszerűen kell értelmeznünk. 

A Jel szám-szimbolikájára is figyelemmel kell lennünk. A hetes szám 
végigvonul a könyvön (hét gyülekezet, hét angyal, Isten hét lelke stb.). A hetes 
számnak a régi keleti gondolkodásban ősrégi időktől fogva különös jelentősége volt. 
így van ez az Ószövetségben is. A hetes szám a teljesség jelképe. Akis-ázsiai „hét 
gyülekezet" az egész földet átfogó egyházat jelképezi. Ahetes számnak a Jelenések 
könyvében szerkezeti jelentősége is van. A látomások a hetes számhoz igazodva 
tagolódnak. Fontos jelképes értelmet kap a tizenkettes szám is. Jelképes haszná-
latának gyökerei valószínűleg asztrális képzetekkel is összefüggnek. A tizenkettes 
szám a teljességnek, a tökéletességnek a jelképe. Ez a szám szerepel többszörösen 
a mennyei Jeruzsálem tökéletességének leírására is (21,12-21). 

A JELENÉSEK KÖNYVÉNEK TARTALMA 
A bevezetés és a hét kis-ázsiai gyülekezet üdvözlése (1,1-6) u tán kettős prófátai 
ige szólaltatja meg a könyv összefoglalt tartalmát (1,7-8). János elhivatási vízióját 
(1,9-20) intő üzenet követi egyenként a hét gyülekezethez: Efezus, Szmirna, 
Pergamum, Tiatira, Szárdisz, Filadelfia és Laodicea (2-3. fejezet). A megdicsőült 
Krisztus általában először dicséretét mondja el a gyülekezetről, azután kifogásait, 
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majd állhatatosságra és hűségre int. Az üzenetek a hit küzdelmében győztesnek 
szóló ígérettel zárulnak: ez különböző'formában az eljövendő üdvösségre vonatko-
zik. 

János látomásában a mennyei trónterembe tekinthet be. A Bárány átveszi a 
hétpecsétes könyvet a trónuson ülőtől, a mindenható Istentől. Hét szarvat visel, 
uralkodói méltóságának jeleit. Jelképezi a feltámadt Krisztust, aki osztozik Isten 
uralmában. Egyúttal áldozati bárány, akit megöltek engesztelésül a világ bűnéért. 
A hétpecsétes könyv Isten rendelkezéseit tartalmazza az utolsó idők eseményeiről. 
Mennyei lények, angyalok zengik Isten és a Bárány dicséretét. Innen kezdve a 
mennyei istentisztelet alkotja a kép hátterét (4-5. fejezet). 

A Bárány egymás után feltöri a pecséteket. Négy apokaliptikus lovas jelenik 
meg fehér, tűzpiros, fekete és fakó lovon. Különböző csapásokkal sújtják az embe-
riséget, hódító háborúk, polgárháborúk, lázadások, forradalmak, drágaság, éhín-
ség, pestis (6,1-8). Az ötödik pecsét látomása szerint a vértanúk lelkei a mennyei 
oltár lábánál vannak, azaz Isten közvetlen közelségében (6,9-11). A hatodik pecsét 
feltörése az egész kozmoszt megrendíti (6,12-17). Mielőtt a hetedik pecsét felnyi-
tására sor kerülne, angyal visszatartja a természet romoló erőit, s Isten mentő 
cselekedeteként az övéit pecséttel jelöli meg a homlokukon. Isten ezzel tulajdoná-
nak nyilvánítja és védelme alá helyezi a hívőket. A 144 000 jelképes szám, 
tizenkétszer tizenkétezer, Izrael 12 törzse szerint: az egész egyházat jelenti (7,1-8). 
A jelenet a látomás szerint a földön játszódik. A folytatása ismét a mennyben 
történik: beláthatatlan nagy sereg áll Isten trónusa előtt. Ez még reménybeli 
valóság: már átmentek a végső nyomorúságon, és az üdvözültek fehér ruhájában 
szolgálnak Istennek (7,9-17). A hetedik pecsét feltörésekor félórányi csend támad 
a mennyben, az imádság csendje (8,1). 

Új látomássorozat kezdődik: a hét trombitaszó. Mindegyik trombitaszó elhang-
zásakor új csapás éri a földet. Előtte még a szentek, a hívők imádságai felszállnak 
a mennybe (8,2-5). Az első négy angyal megfújja a trombitát: a természet egyhar-
mada elpusztul, a vizek mérgezetté lesznek, kozmikus méretű katasztrófák követ-
keznek (8,6-13). Háromszoros jaj vezeti be a következő eseményeket. Az ötödik és 
hatodik angyal trombitaszavára fokozódnak a szörnyűségek (9,1-21). Újra egy 
közbeeső jelenet: a hetedik trombitaszó előtt a szerző a küszöbön álló üldözések 
tudatában fel akarja készíteni a gyülekezetet, hogy mindhalálig hű maradjon, és 
bizonyos legyen Isten oltalmazó szeretete felől. A látomás a földön játszódik le. 
Angyal a kezében nyitott könyvecskét tart, mely az Isten népére vonatkozó ígére-
teket tartalmazza. Nem tart már soká, míg jön a vég. János további megbízást kap 
a prófétálásra (10,1-11). Ε megbízásnak a teljesítését í i ják le a következő fejeze-
tekben közölt látomások. A templom felmérése ugyanolyan jelképes cselekedet, 
mint volt Isten népének elpecsételése: Isten átmenti gyülekezetét a népekre zúduló 
megpróbáltatásokon. Krisztus két tanúja megbízást kap, hogy a csapások időtar-
tama alatt („ezerkétszázhatvan nap" - jelképes szám) Isten ítéletét hirdessék és 
megtérésre hívjanak. Teljesítik küldetésüket a vértanúságig, úgyhogy még meg-
gyilkolásukkal sem tudják elnémítani őket. A korabeli zsidóságban élt a hagyo-
mány, hogy Mózes és Illés a Messiás hínökeként visszatérnek az utolsó időkben 
(11,1-14). A hetedik trombitaszóra felhangzik a mennyei hálaadás, hogy Isten és 
Krisztus minden látszat ellenére uralkodik, és a népek lázadása nem ragadhatja 
ki kezükből a hatalmat (11,15-19). 
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A három látomássorozat - a hé t pecsét feltörése, a hét trombitaszó elhangzása, 
a harag hét csészéjének a továbbiakban következő' kitöltése - párhuzamosan fut, 
ám egymással össze van kapcsolva. Ismétló'déseket is tartalmaznak. Atörténelem-
nek ugyanazt a végsó' szakaszát fogj ák át természeti és történelmi katasztrófákkal. 
Az említett szerkesztési mód másu t t is megfigyelhető' a könyvben, néhol kontrasz-
tok alkalmazásával (G. Bornkamm). 

A12-14. fejezet a könyv központi része. A látomások Isten ill. Krisztus döntó' 
küzdelmét íiják le a sátán és hadai ellen, de úgy, hogy a küzdelem kimenetele 
kezdettől fogva nem lehet kétséges. A hét pecsét feltörése és a hét trombitaszó 
kapcsán azokról az apokaliptikus csapásokról volt szó, amelyek az emberiség 
számára megtérésre hívó jelek. A most következő fejezetek azokról a megpróbálta-
tásokról, kísértésekről és üldözésekről szólnak, amelyeket az utolsó időkben a 
gyülekezetnek kell elszenvednie. Ez a küzdelem a földön zajlik le az Isten népe 
ellen indított harc formájában. A napba öltözött várandós asszony alakjában a 
szerzőnem Máriát, Jézus anyját rajzolta meg mitikus lényként. Az asszony az Isten 
népe, az igazi Izrael jelképe, amelynek körében a Messiás születik. A tűzvörös 
sárkány, a sátán, fel akarja falni az újszülött fiút, aki Krisztus, a Bárány, ám ő 
elragadtatik a mennybe, az Isten jobbjára, és Istennel együtt uralkodik. Isten az 
asszonyt is kimenti a sárkány hatalmából (12,1-6). Amennyben Mihály arkangyal 
és angyalai háborút viselnek a sárkány ellen. „A η agy sárkányt pedig, az ősi kígyót, 
akit ördögnek és sátánnak hívnak", letaszították a földre (12,7-12). Ott üldözőbe 
vette az asszonyt, a gyülekezetet (12,13-17). Ezek a mitikus képek aktuális vonat-
kozásúak. A tengerből fenevad jön fel. A sárkány az istenellenes földi hatalomra, 
János szemében a római császárságra ruházza rá a hatalmat. A másik fenevad a 
szárazföldről jön elő: ez az első fenevad toborzó prófétája, propagandistája. Mindkét 
fenevadnak „adatik", amit tesznek (13,5.15). Isten tehát megengedi, ami általuk 
történik, de hasonlíthatatlanul felette áll a sárkánynak és a két fenevadnak. A 
fenevad jelképes száma 666. A titkos számot már a 2. század közepén nem tudták 
megfejteni. A „visszatérő Néró" gondolata el volt terjedve a Jel keletkezésének 
idején, mondván, hogy nem veszítette el az életét. A kutatások nyomán még ez 
látszik legbizonyosabbnak, hogy a szám megfejtése latinul: a visszatérő Néró. Néró 
vonásait fogja viselni a legközelebbi zsarnok császár. Ez az értelemezési lehetőség 
azonban nem változtat azon, hogy a Jelenések könyve mindenütt Domitianus 
császárt sejteti a rémuralom mögött (13,1-18). 

Az új látomás a Bárányt mutat ja , a Sión hegyén körülvéve a 144 000-rel, a 
megváltottak gyülekezetével, akik oltalmában vannak. Új ének zendül fel a 
mennyei trónus előtt (14,1-5). Három angyal üzenete hívja fel a hitetlen világot 
megtérésre, és jelenti be az ítéletet (14,6-13). Fehér felhőn az Emberfia, Krisztus 
jelenik meg ítéletre (14,14-20). Mielőtt a hét utolsó csapás megkezdődne, Isten 
trónusa előtt dicsőítő énekkel hódolnak azok, akik győzelmesen állták meg a hit 
harcát a kísértések ellen, a megpróbáltatások között (15,1-4). Angyalok Isten 
haragjának hét csészéjét öntik ki a földre. A csapások párhuzamosak a hét trom-
bitaszó kapcsán bekövetkezett megpróbáltatásokkal. Mindkét ítéletsorozat felhí-
vás a megtérésre az Istenről megfeledkezett, bűnbe süllyedt világ számára, de 
következményük a megkeményedés. Az eddig csapások az emberiség ill. a termé-
szeti világ egy részét érték, a harag csészéinek kitöltésével az egész természeti 
világot sújtja pusztulás (15,5-16,21). 
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A17-18. fejezet Isten ítéletét mutatja a „nagy Babilon" felett. „Babilon" a minden 
gonoszságot és istentelenséget megtestesítő földi hatalom, sőt a magát istenítő 
világhatalom jelképe. Az Újszövetség korában ez a világhatalom Róma volt. Ezért 
lett Babilon Róma fedőnevévé. „Vele paráználkodtak a föld királyai", azaz bálvány-
imádása átterjedt a különböző földi ha ta lmakra (17,1-18). Angyal meghirdeti az 
ítéletet Babilon felett (18,1-3). Felhívás a hívőkhöz Babilonból való menekülésre 
(18,4-8). Királyok, kereskedők, hajósok sirató éneke Babilon pusztulása felett 
(18,9-20). Az ítélet jelképes végrehajtása Babilonban (18,21-24). Mennyei örömé-
nek és a Bárány mennyegzójének bejelentése zárja a Babilon bukását ábrázoló 
látomást (19,1-10). A gyülekezet Krisztus menyasszonya (2Kor 11,2 stb.). 

A látomásban a parúziára érkező diadalmas Krisztus jelenik meg fehér lovon 
ülő lovas képében (19,11-16). Mennyei seregével leveri a fenevadat és seregét 
(19,11-21). Angyal megkötözi a sátánt ezer esztendőre, Krisztus pedig és az övéi 
uralkodnak a földön ezer esztendeig. A kortárs zsidó apokaliptikában szerepel földi 
messiási időszak, amelyet a kaotikus hata lmak utolsó rohama követ. Ezt a képzetet 
veszi át János keresztényesítve. A millennium, vagyis ezeréves birodalom gondo-
lata nem lehet kötelező érvényű a keresztény tanítás és igehirdetés számára; az 
Ágostai Hitvallás XVII. cikke kifejezetten elutasítja a chiliasmust (20,1-6). Asátán 
kiszabadul, újult erővel támad a szentek ellen, míg Krisztus megsemmisíti (20,7-
10). Ekkor következik be az utolsó ítélet (20,11-15), majd megjelenik az „új ég és új 
föld" (21,1-8), végül pedig a „mennyei Jeruzsálem", az üdvözültek gyülekezetének 
jelképe (21,9-27). Az üdvözültek életét a szerző a paradicsom leírásával vett 
motívumokkal jelképezi (22,1-5). 

Zárszóval fejeződik be a könyv (22,6-21). A szerző úgy í r ta meg művét, hogy 
istentiszteleten kerüljön felolvasára. Az utolsó sorok ebből a helyzetből válnak 
érthetővé. A gyülekezet abban a tudatban él, hogy istentiszteletét a Szentlélek 
hat ja át. így szólal meg most is a Lélek és a „menyasszony, a gyülekezet. Hívásukat 
a megdicsőült Krisztushoz intézik: ,A Lélek és a menyasszony mondják: „Jöjj el!" 
(22,17). Végül a megdicsőült Krisztus szólal meg, és a könyv egész tar ta lmát 
tanúsítja: „Igen, eljövök hamar!" A gyülekezet felel rá könyörgéssel: „Ámen, jöjj el, 
Uram Jézus!" (22,20). Az ősgyülekezetben minden valószínűség szerint az úrvacso-
rai rendtartás kapcsán arám nyelven - anyanyelvükön - hangzott ez a könyörgés: 
Maran atha, azaz ,jöjj el, Urunk!" (vö. lKor 16,22 és a Didakhé azaz A tizenkét 
apostol tanítása X.6.). A gyülekezet ezzel az imádsággal könyörgött az úrvacsorá-
ban jelenlevő Urához. Ez a könyörgés tanúskodik arról, hogy amikor a gyülekezet 
Urának eljövetelét várta, nem csupán a parúziára gondolt, hanem az úrvacsorában 
a gyülekezethez érkező, jelenlévő Krisztusra is. 

A Jelenések könyvében az utolsó események rajzát ismételten rövid szakaszok 
törik meg, melyekben felhangzik Isten dicsérete a mennyei istentiszteleten (4,1-11; 
5,1-14; 7,9-17; 11,15-19; 12,10-12; 15,2-4; 19,1-10). Ezekben a látomásokban a 
mennyei istentiszteleten olyan énekek szólalnak meg, amelyeket a gyülekezetek 
istentiszteletén a földön is énekelnek. A Jel Krisztus-énekei szemléletes példát 
nyújtanak, hogy milyen volt az első gyülekezetek istentiszteleti éneklése. Ahogyan 
az egész irat át van szőve az istentiszteletre való utalásokkal, a bevezetése és a 
vége is liturgikus fordulatokat tartalmaz. Akezdetén a hét gyülekezetnek hangzik: 
„kegyelem nektek és békeség attól, aki van, volt és eljövendő" (1,4). A záró mondat 
pedig így fordul a hívőkhöz (22,21): „Az Úr Jézus kegyelme legyen mind a szentekkel!" 
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A JELENÉSEK KÖNYVÉNEK ÜZENETE 
A Jel elejétől a végéig a közelgő végről és Krisztusnak diadalmas érkezéséről ad 
hírt. Ha összehasonlítjuk a páli levelekkel és az evangéliumokkal, nélkülözzük a 
bűnös ember egyedül hit által való megigazulásának és a hívő számára Krisztus-
ban már megadatott üdvnek az üzenetét (E. Lohse). Ebből az okból kifolyólag a 
reformátorok úgy ítélték meg, hogy a keresztény igehirdetés összehasonlíthatatla-
nul világosabban és gazdagabban van kifejtve a páli levelekben és az evangéliu-
mokban. Luther Újszövetség-fordításának első, 1522-i kiadásában előszót írt a 
Jel-hez is, melyben kifejti, hogy az apostolok nem foglalkoztak látomásokkal, s az 
Ószövetségben és az Újszövetségben nincs egyetlen próféta, aki kizárólag látomá-
sokban és képekben beszélne, ezért nem tar t ja a Jel-t sem prófétainak, sem 
apostolinak. Kálvin osztozik a kritikában: ez az egyetlen könyv az Újszövetségben, 
amelyhez nem írt magyarázatot. A reformátorok idegenkedését a Jelenések köny-
vével kapcsolatban másrészt meghatározza az a visszaélés, amelyet a rajongók 
ezzel a bibliai irattal gyakoroltak. A Jel később is az egyháztörténet folyamán a 
szekták könyvévé lett. 

A reformátorok álláspontja figyelmeztetés, hogy a Jel-t nem szabad az Újszö-
vetségből elszigetelten kiragadnunk. Viszont ez a könyv az Újszövetség egészének 
a színgazdagságában olyan színt képvisel, amely a keresztény hitet és életet 
rendkívüli módon gazdagítja. Csonka lenne a keresztény tanítás a Jel-re figyelés 
nélkül. Ha helyesen értelmezzük, olyan többletet kapunk benne, amelyet ebben a 
formájában, bőségében és hangsúlyában egyetlen más újszövetségi irat sem nyújt. 

Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a Jelenések könyvének alapvető 
jellegzetessége, a vég közeli várása nem teljesült. Sőt az azóta eltelt tizenkilenc 
évszázad azt tanúsítja, hogy a történelem folyamán nem egyszer ismétlődtek 
hasonló csapások, melyeket a Jel az utolsó idők eseményének tartott. Nem tehetjük 
tehát magunkévá azt a szemléletet, hogy az ilyen katasztrófák a közelgő vég 
figyelmeztető jelei. Megerősíthet bennünket ebben, hogy a közelvárás már az 
Újszövetségen belül átadta helyét az időhöz nem kötött beteljesedés bizonyosságá-
nak. A közelvárás leszűkített perspektívája csak a szenvedések idején lobban fel. 
Az egész Újszövetség fényében megállapíthatjuk, hogy a „túlfűtött" apokaliptikus 
reménység (Karner Károly kifejezése) nem nélkülözhetetlen alkotórésze a keresz-
tény hitnek. 

A Jelenések könyvének központi mondanivalója, a végső teljesség a keresztény 
reménység döntő tartalma. Pál apostollal valljuk: „Ha csak ebben a (földi) életben 
reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk" (lKor 
15,19). Ami a Jelenések könyvében ennek a végső teljességnek a leírását illeti, arra 
nézve érvényes, amit az iratnak jelképekbe öltöző üzenetéről mondottunk. Az „új 
ég és új föld", az „új Jeruzsálem" szimbólumok, amelyek valóságtartalma kívül esik 
az emberi felfogóképességen. A transzcendens létről közelebbit semmit sem tudha-
tunk. Krisztus megjelenése, a holtak feltámadása, az utolsó ítélet szintén túlesnek 
a történelmen, az immanens világon. A Jelenések könyvében az örök élet leírásából 
hiányzik minden érzéki és materiális vonás, ellentétben vallástörténeti párhuza-
mokkal. Emberi tudatunk számára még a leginkább megfogható, ami nem lesz az 
üdvösségben: „halál sem lesz már, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom" (21,4). 
Isten uralmának teljessége: „Isten végtelen lehetőségeinek kezdete [...] Emberi 
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fantázia termékei mindig csak a földi tapasztalat absztrakciói, t ehá t Isten lehető-
ségeinek korlátozása, amelyek nem korlátozhatóak." (W. Elért). Az egyik kortárs 
teológus mondja ki legmeggyőzőbben a végső reménység igazi tar talmát: Isten a 
jövő (G. Ebeling). 

Maradandó jelentőségű a Jelenések könyvének történelemszemlélete is. A 
népek és az emberiség életében időnként fellépő megpróbáltatások, természeti 
katasztrófák (földrengések, éhínségek, járványos betegségek), valamint a történe-
lem folyamán végbemenő lesújtó sorsfordulatok a Jel szerint Isten ítéletei. Ezeken 
át vezeti Isten a tőle elszakadt, bűnbe süllyedt embervilágot az általa kijelölt örök 
cél felé. Isten azt akarja, hogy ezekből a megpróbáltatásokból halljuk meg az 
őhozzá, megtérésre, hívó szavát (9,20-21). Az ember ki van szolgáltatva a természet 
életében munkálkodó erőknek, a történelem sorsfordulatainak. Mindezek pedig 
démonizálódhatnak, más szóval: úgy ejthetnek foglyuk egyeseket, de egész közös-
ségeket (családokat, foglalkozási ágakat, társadalmi osztályokat stb.), sőt népeket 
is, hogy velük szemben tehetetlenné válnak egyesek, nagyobb közösségek, népek 
is (Karner Károly). A Jelenések könyve nem fedi fel a gonosz eredetét. A rossz, a 
bűn, az emberfeletti gonosz kiiktathatatlan ebből a világból mindvégig, míg csak 
el nem jön a végső teljesség. A Jelenések könyve élesen látja a földön a gonosz 
működését, de azt is, hogy az ártó hatalmak, a gonoszság erői fölött is úr az Isten 
és a megdicsőült Krisztus. Nem léphetnek túl a nekik „adatott" hatalom körén. 
Isten a legfelsőbb ura a történéseknek. Ez vigasztalásul és bíztatásul szolgálhat a 
legborzalmasabb helyzetekben is. A megtestesült gonoszság - a Jel képi világában 
a sárkány, a sátán alkotása -, a „fenevad" ismerősen néz felénk a 20. század 
történetéből, haláltáborokból és gázkamrákból, két vérszomjas diktátor alakjából, 
s mindegyik mellett az őket kiszolgálók másik „fenevad" is megjelenik. (13. és 17. 
fejezet). De ez is csak eszköz a Mindenható kezében: „Arra is kapott (hatalmat), 
hogy hadakozzék a szentek ellen, sőt hogy le is győzze őket, mert hatalmába került 
minden törzs, nemzet, nyelv és nép" (13,7). 

A Jelenések könyvében a történelem iszonyatai egyszerre lesznek a gonosz 
megnyilvánulásává és a mindennél hatalmasabb Isten hírnökévé. A Jel történe-
lemszemléletének egyik legszebb vonása a kétsíkú ábrázolás: a földi történést 
kíséri és relativizálja, ideiglenessé teszi a mennyei történések sora. Úgy, ahogy a 
454. énekünk - W.How múlt századi anglikán püspök alkotása - festi meg ezt a 
mélységi, dimenzionális történetlátást: „Ott zeng az ének, itt még könny pereg..." 
(Dóka Zoltán). Luther a Jelenések könyvéhez később írt, második előszavában szól 
arról, hogy a Jel vigasztalásul és intésül szolgálhat a kereszténységnek. „Csak ha 
tisztán marad nálunk az evangélium igéje, s mi azt kedvesnek és értékesnek 
tar t juk, akkor nem kell kétkednünk, hogy Krisztus minden csapáson, fenevadon, 
gonosz angyalon keresztül szentjeivel van és végül győz" (1530). 

A Jelenések könyvén végighúzódik Isten és Krisztus mindeneket átfogó dicsé-
rete s magasztása. Az egész mindenség Istent és Krisztust együtt dicsőíti, és neki 
zeng hálaéneket. Isten nemcsak a Teremtő, aki előtt a teremtett világ hódol, hanem 
a megváltó Isten is, aki a Bárány, Jézus Krisztus által szerzett váltságot az egész 
világnak: „Majd hallottam, amint minden teremtmény a mennyben és a földön, a 
föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, mondotta: Dicséret és 
tisztesség, dicsőség és erőlegyen a trónon Ülőnek és a Báránynak örökkön örökké!" 
(5,13.) 
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Ateremtett kozmosz Istent dicsérő magasztalása ha lha ta t l an emberi füleknek. 
A Jelenések könyve ezt a néma dicsőítést szólaltatja meg. És zeng az üdvösségben 
már most - a Biblia utolsó könyvének sorai szerint - a hit harcában győzteseknek 
az éneke. „Majd láttam, mintha üvegtenger lett volna, amelyet tűzzel elegyítettek. 
A győztesek pedig ... az üvegtenger mellett állottak Isten hárfájával a kezükben", 
és énekelték a mindenható Úr Isten dicséretét (15,2-4). 





BEFEJEZÉS 

Alkonyi esztendeimből négy évet kísért végig ez a bibliai iratról iratra menó', a 
keletkezési időrendet követő teológiai belemélyedés az Újszövetségbe, mely először 
a Diakonia folyóiratban jelent meg (1988-1992). Rész helyett az egész, amelybe 
belemerülhettem: az egyes könyvek, a különböző szerzők sajátossága, külön kin-
cse, kiemelkedő mondanivalója. Életem vége felé adatott meg, hogy részesüljek 
összefogottan ebben a pazar látványban és kiszélesedjék előttem az Újszövetség 
káprázatos látóhatára. A munkálatból magam nyertem a legtöbbet. Az történt, 
amit lelkészi pályám során fiatalkorom óta tapasztalhattam: a teológiai ku ta tás 
hitmélyítő folyamat, ha egzisztenciálisan végezzük. Különösen érvényes ez az 
Újszövetséggel való tudományos foglalkozásra, mert itt közvetlenül kerülünk Isten 
igéjének hatása alá. A Földön járt , megfeszített, feltámadott, megdicsőült Jézus 
Krisztusról mondott és írt egykori bizonyságtétel, a kérügma - mi lenne más az 
Újszövetség! - magában hordozza az ismételt megelevenedését. Ahogyan a Szent-
írás a Szentlélek eszközének bizonyult közel kétezer év óta. Mintha láthatat lan 
sugárzás lenne beléje rejtve. Avégére pedig nem lehet érni. Az újszövetségi ku ta tás 
mindig talál benne újat, aktuálisat, korszerűt. Köszönöm Istennek, hogy amikor 
már egészségi állapotom miatt nem folytatom igehirdető szolgálatomat, tar tósan 
belemerülhettem szent könyvünkbe oly módon, ahogyan ar ra eddig ilyenképpen 
nem volt alkalom. S tettem ezt azzal a szándékkal, hogy az Újszövetség mai olvasói 
részesei legyenek hasonló élménynek, hitbeli tapasztalatnak. Meggyőződésem 
szerint a Biblia történeti, emberi alkotása mögött transzcendens háttér húzódik, 
és az egyház könyvéből Isten szól minden idők embereihez, a mindenkori jelenben. 

Befejezésül néhány összefoglaló tanulságot szeretnék átadni. Úgy gondolom, 
hogy beigazolódhatott, amit a bevezetésben említettem: az Újszövetség egésze 
ökumenikus látványt nyújt. A benne található különbőzö„színek" legtöbb esetben 
olyan eltérést, különbözőséget mutatnak egymástól, hogy azok tulajdonképpen 
felérnek a mai keresztény felekezetközi választóvonalakkal. Kiderül, hogy soha 
nem volt egységes az egyház, kezdetben sem. A keresztény tanítás a fiatal egyház 
idejében sem volt azonos. De a centrumban, a Jézus Krisztusban való hitben mégis 
egyek lehettek és lehetünk, ha belső küzdelmek révén is. Az egyházak „egységesí-
tése" nemcsak irreális, megvalósíthatatlan törekvés, de alapvetően ellenkezik a 
keresztény hit természetével. Isten színgazdagságot akar, és nem egyenruhát. Az 
egyházak „egysége" ellenben adottság és feladat, mert a központban, a Krisztusnál 
való találkozást állítja elénk ökumenikus célnak. Istent, Jézus Krisztust nem lehet 
marokba fogni - sem egy kézzel, sem több kézzel. A Szentírás egyetlen könyve 
vagy néhány könyve sem sajátí thatja ki őt. Manapság inkább az evangéliumokat 
részesítik előnyben hívő emberek, s Pál apostolt félreteszik. Veszteség éri ezzel 
nemcsak őket, hanem - merész szóval - Isten mai kinyilatkoztatását. Legyen fontos 
számunkra az Újszövetség legtöbb könyve, mint egy-egy ú t az Isten felé. Ám ne 
felejtsük el, hogy az egész Biblia sem ad teljes képet Istenről. Isten több, mint az 
Újszövetség, több mint a teljes Szentírás. Általa annyi világosodik meg előttünk 
az Istenből, amennyit ő elegendőnek tartott földi vándorutunkra. „Töredékes az 
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ismeretünk és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröl-
tetik a töredékes... Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre" 
(lKor 13,9-10.12). Alázatosan szabad az Újszövetséget olvasni. Számos képzete, 
fogalma csak kép, szimbólum, metafora. A Biblia szó szerinti ihletettségét vallókat 
fenyegeti a hitbeli mindentudás csalóka délibábja, s a vele együttjáró „hívő fölén/ ' . 
Sorozatunk arra is rávezethetett, hogy a Szentírásból ne csináljunk bálványt. 
Maradjon meg annak, aminek teológiai meggyőződésem és hitem szerint Isten 
adta: az őt körülvevő szentséges homály megvillanó sugarainak. 

Azt is megláthattuk, hogy soha nem volt a Földön tiszta egyház, sem tanításban, 
sem életvitelben, sem csupa igazi hívő közösségében. A legrégibb újszövetségi 
iratok tükrözik, hogy kezdettől fogva téves tanításokkal, viszályokkal, durva 
bűnökkel küzd a gyülekezet. Alaptalan az a közfelfogás, hogy az elején még 
romlatlan egyház a múló idővel torzult el, s lett széthúzás, tévelygés, erkölcsi bajok 
fészkévé. Sőt voltak helyek, ahol - visszafelé tekintve az ortodoxia, igazhitűség 
nézőpontjából - eretnekséggel kezdődött a kereszténység. Szektás tévhit, hogy 
valaha is lett volna és valamikor is lehetne megteremteni a valódi hivők közösségét. 
Az egyház mint egyház is bűnbocsánatból él. 

Az Újszövetség végigkíséréséből világossá lehetett, hogy valamennyi iratában 
jeletkezik az egymástól eltérő szerkesztési szempont, mely írójukat vezeti a Jézus-
ról szóló őskeresztény hagyomány és a Krisztusról tanúskodó bizonyságtétel 
összeállításában, illetve a személyes tapasztalás megszólaltatásában. Ám a más-
más szerkesztői nézőpont, a többféle vezérfonal egységgé válik: kitűnik a lüktető 
középpont mely - néhány peremen fekvő levél halványabb árnyalatát kivéve - nem 
más, mint az élő Úr Jézus Krisztus. 

Mindebből következik, hogy a kereszténység alapjában véve két ismertetójelre 
vihető vissza bármely időben. Az egyik a Krisztus-központú hit. Ezt azonban nem 
szabad Krisztus-monizmus értelmében venni és gyakorolni: mintha egyedül Krisz-
tus lenne hitünk tartalma. Krisztus mögött mindenütt az Újszövetségben Isten áll. 
Jézus Krisztus az Atyához vezet. Általa mindig az Atyához érünk. - A másik pedig: 
az Újszövetség szinte mindenütt a végső jövő, a teljesség felé tekint - nevezzük örök 
életnek, feltámadásnak vagy másképpen. „Ha csak ebben az életben reményke-
dünk a Krisztusban, minden embernél nyonorultabbak vagyunk" (lKor 15,19). Az 
Újszövetségben elmélyedt ú tunk végén Krisztuson át az Isten és az örökkévalóság 
vár. Most is, s majd utolsó óránkon. 
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Az utolsó évtizedekben - amint már említettem - főként, de nemcsak, angolszász 
irányból - különböző új kutatási megközelítések jelentkeztek az Újszövetség ma-
gyarázatában. Ennek a munkának áttekintéséhez ifj. Fabiny Tibor segítséget nyújt 
a Hermeneutikai füzetek c. sorozattal. Az ő összeállításában, szerkesztésében 
jelent meg az első tíz füzet 1994-1996 között. Az új irányzatok közül többet 
felsorolok: irodalomtudományi-irodalomkritikai, tipologiai, hatástörténeti, olvasó-
központú, fundamentalista, evangelikál, feminista, materialista, mélylékektani 
kutatási mód. 

Ezek az irányok többé-kevésbé elvetik a történetkritikai írásmagyarázatot. A 
történetkritikai szemléletet a 18-19. század európai egyetemein dolgozták ki. Az 
újabb megközelítések nem veszik tekintetbe, hogy a 20. században az élenjáró 
exegéták, a Biblia magyarázói, a Szentírás szövegének történetkritikai feltárását 
az alapvetésnek tekintik. A továbbiakban megteszik a második lépést: a szöveg 
mai alkalmazását. Ezt fejti ki a 10. hermeneutikai füzet - tejedelmét tekintve már 
könyv - összeállítója, a svájci Ulrich Luz, aki a Berni Egyetem Teológiai Fakultá-
sának újszövetségi tanára, a történetkritika művelője. A mai történetkritikai 
magyarázat - írja - csak alárendelt szerepet játszik. Rekonstruálja, helyreállítja a 
szöveg történelmi értelmét, azt a jelentést, amelyet a bibliai könyv szerzője, a 
legtöbb esetben szerkesztője, redaktora, a hagyományanyag feldolgozója szánt az 
iratnak. Azt az üzenetet, tanúságtételt, amit az első címzetteknek akart mondani. 
A mai exegéta kibetűzi ezt a egykori mondanivalót. Ennek a „második lépésnek" 
eredménye az, hogy a helyesen magyarázott ige az olvasók számára az igazság igéje 
lesz. A Szentlélek ennél a második lépésnél, az ige megértésénél fejti ki hatását. 
Mindezért az írás olvasásánál az értelem és a hit alkotja a két nélkülözhetetlen 
elemet - fejezi be érvelését Luz professzor. 

Teljes mértékben egyetértek a svájci tudóssal. Magam is ezt a „két lépést" 
gyakoroltam a Szentírás olvasásánál, magyarázatánál. Az „üzenet" fogalom „alkal-
mazásnak" is nevezhető. Ifj. Fabiny Tibor is - noha nem történetkritikai alapvetés-
ből indul ki - ide érkezik: amit az előző sorokban üzenetnek, alkalmazásnak 
mondtunk, azt ő találóan „Hang"-nak nevezi: „A Biblia távolról sem csak irodalom, 
hanem egy, minket, mindnyájunkat személyesen és erőteljesen megszólító Hang 
hallható ki belőle" (3. füzet, 51-52. o.). 

Ehhez hozzáteszek még egy „harmadik lépést". Ugyanis az üzenet, az alkalma-
zás, a Hang tovább hatol az igehirdetésbe. Az egyház életében prédikáció lesz. Azzá 
lesz, amit latinul a viva vox evangeliinek, az evangélium élő szavának hívunk. Isten 
igéje végső soron nem betű, nem szöveg, hanem szó, ige, a jelenhez szóló prédikáció. 

Bejefezésül ezért közlöm egy igehirdetésemet, magnetofon felvételről. Elhang-
zott a budapest-kőbányai evangélikus gyülekezet istentiszteletén, 1981. december 
25-én, a Tituszhoz írt levél 2,l l-15a alapján: 

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy 
megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen 
éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és 
üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy 
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megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely 
jó cselekedetre törekszik. Ezt hirdesd". 

„Amit most felolvastam, az nem karácsonyi ige. A „megjelent az Isten üdvözítő 
kegyelme" szavak nem Jézus születésére, hanem Krisztus születésétől haláláig és 
feltámadásáig, egész földi életére és művére, megváltó művére vonatkoznak. 
Karácsonyt nem lehet kiszakítva ünnepelni. Vannak, akiknek van karácsonyuk, 
de más ünnepük nincs. Karácsony kedves ünnepem - mondják -, nagyon sok szép 
emberi hangulattal, de nagypétekkel, húsvéttal nem tudok mit kezdeni. A csak 
karácsonyi kereszténység fából vaskarika. Nem prédikálhatunk karácsonyról 
anélkül, hogy az ünnep üzenetébe bele ne foglalnánk nagypéntek és húsvét 
ajándékát - erre figyelmeztet az előbb felolvasott nem karácsonyi ige. 

Jézus Krisztusban, a megszületett, földön járt , megfeszített és feltámadt Krisz-
tusbanje lent meg az Isten kegyelme. Olyan ez, mint amikor egy csillag feltűnik az 
égbolton. Jézus Krisztus életével, halálával, feltámadásával egy csillag tűnt fel az 
emberiség égboltján, s azóta is fénylik az egész világ fölött. Minden ember számára 
megjelent az Isten kegyelme. Nem szabad Krisztus jelentőségét, karácsonyt, 
nagypénteket, húsvétot leszűkítenünk a hívőkre, a vallásos emberekre. Ahogyan 
egy fényes csillag - hogy az előző hasonlatot folytassam - azok felett is ragyog, akik 
nem néznek rá, úgy ragyog Isten kegyelme Krisztus óta az egész emberiség, minden 
nemzedék egén. Azok fölött, akik már elmúltak, a ma élők fölött és az utánunk 
következők fölött is. 

Ünneplő keresztény gyülekezet! Isten kegyelme ragyog ránk Krisztuson át -
ennyi a mai mondanivalónk, ennyi Isten üzenete. És itt be is lehetne fejezni a 
prédikációt. Avenezuelai magyar protestáns egyházi lapot adta át olvasásra tegnap 
egyik presbiterünk. Benne többek között a következő kis, szinte mosolyogtató, ám 
komoly híradást olvastam: A Lutheránus Világszövetség dél-amerikai titkára, aki 
nyilván tud angolul, németül s talán - éppen azért, mert Dél-Amerikában szolgál 
- spanyolul is, de magyarul természetesen nem tud -, ebben az esztendőben részt 
vett a caracasi protestáns magyar gyülekezet ú j evangélikus lelkészének egyik 
istentiszteletén. Istentisztelet után a magyar lelkész odalépett a világszövetségi 
titkárhoz, aki maga is lelkész. Sajnálkozva említette az illetőnek, hogy nem 
érthetett semmit a prédikációból. Erre az derűsen válaszolt: „Mindent megértet-
tem belőle, ami lényeges". „Hogy-hogy?" „Mert megértettem belőle azt a szót, hogy 
evangélium, aztán azt, hogy Jézus Krisztus, és megértettem belőle, hogy ámen". 
Igaza volt, az igehirdetésben Isten örömhíre szól hozzánk Jézus Krisztusról. 
Lényeges, hogy magunk is rámondjuk hittel és az életünkkel az áment, úgy van. 
Elég lenne ma nekünk is ennyi: Isten kegyelme ragyog ránk a Krisztuson át, mert 
ez a mai ünnepen az Isten igéjének az üzenete. És mégis folytatom, hogy ezt a 
ragyogó csillagfényt néhány sugarára felbontsam az alapigénk szerint, amit végig-
olvastunk. Mit tesz Isten kegyelme Krisztuson át, ahogyan ragyog az egész embe-
riség felett? 

1. Mindenekelőtt ezt kell mondanunk, mert ez az első: bűnbocsánatot ad. Jézus 
Krisztus „önmagát adta értünk, hogy megváltson minket". Mit jelent ez, hiszen' 
nagyon sokszor hallottuk a bűnbocsánat szavát úgy, hogy már frázisthak tűnhet 
előttünk? Azt jelenti, hogy Isten szeret bennünket a bűneink ellenére. Talán így 
jobban átéljük, megérezzük a bűnbocsánat mélységét. Ő szeret minket bűnös 
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voltunk ellenére. Ezt hirdetem most - alapigénk záró tőmondata alapján. Azt, hogy 
Isten hűségére számíthatunk, akármilyen az életünk és akárhányszor is nem 
törődünk ővele, nem hiszünk benne, elfordulunk tőle. Ez a kegyelem. Nem termé-
szetes, magától értetődő, nem logikus, hanem ingyen kegyelem! Isten szeretetét 
nem érdemeljük meg - soha és semmikor. Aki valaha is őszinte tud lenne magához 
és végiggondolja ezt a kérdést, hogy megérdemlem-e én az Isten szeretetét -, ha 
becsületes önmagához, akkor csak annyit tud mondani önmagáról, hogy nem, nem 
érdemlem meg. Szeret az Isten! Nos tehát ez a bűnbocsánat. Isten bűnbocsátó és 
gondviselő szeretete nem két aktus, amint sokszor gondolni szokták hívő emberek. 
Egyetlen aktus. Mert akkor, amikor Isten törődik velem, gondot visel rólam, abban 
már benne van a bűnbocsánat, hiszen bűneim ellenére szeret és törődik velem. 

2. Mit tesz Isten kegyelme Krisztuson át? A másik, ami t tesz, hogy Isten 
kegyelme Krisztuson át nevel bennünket. Ritkán olvasható ez a szó ebben az 
összefüggésben a Bibliában - ta lán sehol másut t -, hogy Isten kegyelme „nevel" 
bennünket. A reformáció újra felfedezte ennek a mélyén lévő bibliai igazságot és 
hirdette: nem Isten parancsa, törvénye, haragja, az ítélet fenyegetése nevel igazán 
a jóra, hanem éppen ellenkezőleg az Isten irgalma, szeretete neveli az embert jó 
cselekedetre. Józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Erre nevel nem 
Isten törvénye, hanem kegyelme. Akorabeli görög filozófiai et ika három jellegzetes 
szava az, amit ebben a felsorolásban találunk: józanság, igazságosság, istenféle-
lem. Lám, az Újszövetség ezeket a pogány etikai fogalmakat veszi át a keresztény 
élet jellemzésére. S ennek a mélyén rendkívüli igazság rejtőzik. És pedig az, hogy 
Isten a keresztény hívőkből nem valami különleges embert, extra emberpéldányt 
akar formálni, hanem egyszerűen emberré akar ja faragni. Emberré, igaz emberré, 
amilyennek teremtetett. Isten a bűneink ellenére való, bűnbocsátó szeretete által 
naponta belső döntésekre akar segíteni, hogy a se Istent, se embert nem tekintő, 
csak önmagunk önzésének élő énünknek nemet mondjunk, és igent mondjunk 
cselekvésünkkel az igazi emberi mivoltunknak. Isten kegyelme olyan emberi életre 
nevel, amely józan, azaz önmagán uralkodni tudó. Igazságos, azaz személyváloga-
tás nélkül másokat jóra segítő. És kegyes, azaz Istent tisztelő, őt mélységesen 
komolyan vevő, néki hálás élet. Igen, Isten irgalmas szeretete a legnagyobb erkölcsi 
ösztönző erő a hívő ember életében. Ösztönző erő arra, hogy egyszerűen emberek 
legyünk, a szónak igazi értelmében. 

És az is benne van a mai igében, hogy Isten kegyelme dolgozik ra j tunk, 
bennünk. Itt megint nem felszólítást kapunk, egy hatalmas tény elé kerülünk: 
Isten kegyelme nevel bennünket akkor is, ha nem vesszük észre. Ha valaki 
széttekint az életében, érzéseiben, gondolatai között, tetteiben -, mégha nagyon 
próbál is hinni Istenben, nem igen veheti észre Isten nevelésének eredményét. A 
látóhatárát inkább saját botlásai, szeretetlenségei fedik el. De azért, ha elgondol-
juk, hogy milyen emberek lennénk, ha nem éltünk volna az egyházban, h a Isten 
kegyelme, bűnbocsátó szeretete, amelyet ú j ra és újra hallunk és hirdetünk, nem 
dolgozhatott volna eddigi életünkben, a lelkünkben, a gondolkozásunkban, bizo-
nyos, hogy nem tar tanánk ott sem, ahol vagyunk. Isten kegyelme dolgozik ra j tunk: 
ha nem is vesszük észre, nevel bennünket, egyszerűen emberré, különb emberré, 
minden botlásunk ellenére mégis nevel bennünket igazabb emberré. 

3. És végül a harmadik sugár, amire felbontja mai igénk az egyetlen csillagot: 
Isten kegyelme Krisztuson át reménységet ád. Reménységet ad a földi jövőről, hiszen 
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arról győz meg bennünket, hogy Isten szeretetének nincs ha tá ra . Az ő szeretete 
hűséges szeretet, tehát bárhogy alakuljon valakinek az emberi jövője, vagy a mai 
emberiség jövője, számíthatunk egyénileg is, az emberiségre nézve is az Isten 
szeretetének a hűségére, és ennél nagyobb biztosíték a jövőnkre és az emberiség 
jövőjére nem lehet. 

Isten kegyelme Krisztuson á t reménységet ad nemcsak a földi jövőhöz, hanem 
az örök jövőhöz is. Az eljövendő örök élet, a halálon túl ránk váró elképzelhetetlenül 
boldog létállapot, az Isten-közelség bizonyosságát ébreszti bennünk Isten kegyel-
me, amely Krisztuson át ragyog felénk. Azt a tudatot, hogy há t r a van a földi élet 
u tán Isten kegyelme teljességének a megtapasztalása. Hiszen ebben a földi életben, 
amelyet bűn, nyomorúság, szenvedés kísér, h a van benne sokszor öröm is, az Isten 
kegyelmének a teljessége még nem bontakozott ki. Isten örökre szereti a világot 
és az embert, mindnyájunkat. Ez a földi és végső reménységünk, a halálon túl törő 
reménységünk forrása és t a r ta lma egyaránt. 

Keresztény gyülekezet! Ez a karácsonyi istentisztelet el fog hangzani azoknak 
a távollevő testvéreinknek az otthonában, akiket öregség, betegség tartósan a 
szobájukhoz köt, pedig szeretnének itt lenni. Ez az otthonaikban magnetofonról 
elhangzó istentisztelet elviszi hozzájuk a hírt , hogy Isten kegyelme ragyog rájuk 
is Krisztuson át. Legyen ez számukra bíztatás, vigasztalás, erő. Magánjaikban, 
beteségükben, terheik alatt, elfogyó életük közben ragyog rá juk Isten végtelen 
kegyelme, s ez számukra biztatás, mert az ő bűnbocsátó, törődő, gondviselő 
szeretetét jelenti. Türelemre, bizakodásra neveli őket, és megtölti elvehetetlen 
reménységgel: az Isten szeretetének mindhalálig tartó hűségében és az eljövendő 
csodálatos örökkévalóságban való bizonyossággal. 

Véletlenül a kezembe került egy, két évvel ezelőtti írás az Elet és Irodalom-ból. 
Az ismert író néhány mondatát idézem: „Jézust egy szeretetlen időszak kará-
csonyain - az ötvenes évekre gondolt, amelyek jóval mögöttünk vannak - már ki 
akar ták cserélni. Mikulásra, Télapóra, KÖZERT-reklámemberre. Fux Rezső vil-
lanyszerelőre, aki munkaidő u tán , a csemegebolt raktárában püspöknek öltözött. 
A kettős ünnepet is elvágták, s felét egy másik jeles ünnephez csatolták. A csend 
estéjén a vendéglátóiparban kabarékat rendeztek. De jobbára csak a karhatalom 
ődöngött az üres helyiségekben. Közülök is azok, akik éppen szolgálatban voltak. 
Az eszmeileg jól átgondolt stiklik nem sikerültek. Karácsony mélyebben vésődött 
az emberek tudatába, emlékeibe, múltjába, sem hogy hivatalos tollal át lehessen 
írni". 

Nos, nem csak karácsony hagyományát, hangulatát nem lehet kiiktatni a 
keresztény múltú országokból, Jézus Krisztust sem lehet kitörölni a világból. Azt 
a Jézus Krisztust, akinek születésében, földi életében, szenvedésében, halálában, 
feltámadásában az emberiségre ráragyogott az Isten üdvözítő kegyelme. 

Isten kegyelme kitörölhetetlenül ragyog Krisztus által a világ fölött. Ámen." 

Könyvem olvasói számára néhány megjegyzést fűzök a prédikációhoz, az előzőkhöz 
kapcsolódóan is. A prédikáció szövegén nem módosítottam, hanem úgy közlöm, 
ahogyan az élő beszédben elhangzott, a készakart ismétlésekkel együtt. Az igehir-
detés hallgatóját ez nem zavarja, sőt segíti, hogy „a szívében forgassa" (ezt a 
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kifejezést Máriáról olvassuk a karácsonyi esemény és az angyali szó után, Lukács 
2,19). A hangsúlyozott szavakat, mondatrészeket kurzívval jelölöm; jóval több volt, 
mint ahányat most aláhúztam. Alevél szerzőjének nem neveztem meg senkit, mer t 
a Tituszhoz írt levél másodpáli szerzőségű. Az igehirdető csak őszintén beszélhet 
a gyülekezethez: azt mondom, amit hitem és teológiám alapján vallok. (Ez érvényes 
minden prédikációm szövegére is.) A szerző személye viszont annyira fontos a 
szöveg megértéséhez, hogy legalább bibliaórán kell foglalkozni vele. Amikor most 
visszahallgattam a magnetofonról az istentisztelet megelőző részét egy karácsonyi 
énekkel, újra átéltem, hogy az egyházi ének dallama és szövege talajszántást végez 
a hallgatók lelkében. Ilyen hatása van az istentiszteletét kezdő harangszónak is. 

A prédikációban az alapige magyarázata és jelentése világosan megkülönböz-
tethető a teológus hallgatónak, de összefonódik a gyülekezet számára. Ez így 
helyénvaló, hiszen éppen az a cél, hogy a magyarázat és a mai jelentés személyes 
Hanggá váljék. A prédikáció bevezetésének végén előre összefoglalom az igehirde-
tés üzenetét, ez esetben: ,Az Isten kegyelme ragyog ránk a Krisztuson át". Hasonló 
összefoglalás történik a prédikáció végén, az utolsó mondatban: „Isten kegyelme 
kitörölhetetlenül ragyog Krisztus által a világ felett". Az igehirdetésem három 
részre tagolódott, a bevezető hasonlat felhasználásával: Egy csillag jelent meg az 
égbolton (megjelent az Isten kegyelme), melynek fénye három sugárra bomlik. 

Az a kérdés, hogy a Hang megszólal-e a prédikáció közben vagy után a hallgató 
lelkében, hogy az üzenet eléri-e a gyülekezet tagjainak, vagy egyik-másik tagjának 
a szívét -, túlmegy a prédikátor emberi lehetőségein. Tulajdonképpen lehetetlenre 
vállalkozott. Ezért mielőtt vagy miközben felmegy az emelvényre, személyes 
imádsága vagy halk sóhaja kíséri: „Jövel, Szentlélek Úristen..." 

Még egy pillantás az Újszövetség színgazdagságáról írt könyvemre: a Szentírás 
keletkezése és megértése kikutathatatlan titok. Ahhoz a szentírási igéhez érkez-
tünk, ahonnan elindultunk (vö. 10. o. utolsó sorai). Az Ószövetség elbeszélése 
szerint égő csipkebokorból szólal meg az Úr Mózeshez: „...Oldd le sarudat a 
lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állassz!" (2Móz 3,5). Ezen a szent földön 
állunk, amikor kinyitjuk Bibliánkat. Valahányszor az írás, a betű megszólal -
csoda. Mert az Úr hangja az. Lehajtott fejjel várjuk: „Szólj, Uram, mert hallja a te 
szolgád!" ( lSám 3,9-10.) 
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„Alkonyi esztendeimből négy évet kísért végig ez a 
- bibliai iratról iratra menő, a keletkezési időrendet követő 

- teológiai belemélyedés az Újszövetségbe. 
Rész helyett az egész, amelybe merülhettem: 

az egyes újszövetségi könyvek, 
a különböző szerzők sajátossága, 

külön kincse, kiemelkedő mondanivalója, a 'színek'. 
Eletem vége felé adatott meg, 

hogy részesüljek ebben a pazar látványban 
és kiszélesedjék előttem az Újszövetség látóhatára" 

- vallja a szerző. 
Az Újszövetség valamennyi iratában jelentkezik 

„az egymástól eltérő szerkesztési szempont, mely írójukat vezeti 
a Jézusról szóló őskeresztény hagyomány 

és a Krisztusról tanúskodó bizonyságtétel összeállításában, 
illetve a személyes tapasztalás megszólaltatásában. 

Ám a más-más szerkesztői nézőpont egységessé válik: 
kitűnik a lüktető középpont, mely - néhány marginális levél 

halványabb árnyalatát kivéve -
nem más, mint az élő Úr Jézus Krisztus." 

A kötet írója hosszú életpályáján evangélikus egyháza szolgálatában 
gyakorlati feladatok mellett 

mindig foglalkozott a teológia tudományával -
nyitottan az egész kereszténység és a kor kérdései felé. 

Azzal a meggyőződéssel tette ezt 
hogy „a Biblia történeti, emberi alkotása mögött. 

transzcendens háttér húzódik, 
és az egyház könyvéből 

Isten szól minden idők embereinek, 
a mindenkori jelenben." 
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