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tISzteLt oLvaSó!

Szeretném, ha a könyv olvasója tisztában lenne néhány olyan szem-
ponttal, amelyek munkám során vezettek. Mindenekelôtt írásmagya-
rázói (hermeneutikai) felfogásomról kell szólanom. Aki ilyen feladatra 
vállalkozik, tulajdonképpen két távoli pillér között feszülô távolságot 
akar áthidalni. Az egyik pillér az írásmû szerzôje, akinek valamiféle 
közlendôje van, a másik pillér az olvasó, akihez a szerzô szólni akar. A 
két fél között a megértés egyáltalán nem könnyû, hiszen mindkettô 
önmagába zárt egység, fôként, ha korszakok választják el ôket egy-
mástól. Az írásmagyarázó feladata éppen az, hogy a megértés hídját épít
se ki közöttük. Viszont manapság ezt sokan reménytelen vállalkozásnak 
tartják, s ezért — ahogyan mondani szokás — a szükségbôl erényt ková-
csolnak, és az olvasói szempontot részesítik elônyben, vagyis a szerzô 
helyett a mû olvasója határozza meg, hogy mit kezdjen egy mûalkotás 
üzenetével és szándékával.

Kétségtelenül mindig számolnunk kell a befogadó közeg befolyásá-
val, és emiatt még a Szentírás magyarázatánál is megesik, hogy minden 
magyarázat magán viseli magyarázója felfogásának bélyegét. De min-
denképpen törekednünk kell — még a tôlünk távoli múltban élt szerzô 
esetében is — mondanivalójának minél hûségesebb megszólaltatására, 
különben az olvasó önmagába volna befalazva, és nem gazdagodhatna 
mások gondolatai és nézetei révén. Ha ez a felismerés minden valami-
revaló írásmûvel kapcsolatban helytálló, sokkal inkább az a Szentírás 
könyveinek esetében, amelyeknek szerzôi Isten nevében kívánnak szólni, 
és nem a magukéban. 

Az írásmagyarázó feladata éppen ezért nagyon hasonlít egy zenemû 
megszólaltatásához. A hallgatóság nem az elôadó zenei ötleteire kíván-
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csi, hanem a zeneszerzô kottában megörökített alkotásában akar gyö-
nyörködni. Annak tehát, aki életre akar kelteni egy zenemûvet, legelôször 
is el kell tudnia olvasni a hangjegyeket, és azokat meg is kell tudnia 
szólaltatni. Az igazán jó elôadómûvész azonban még ennél is többre 
képes. Rá tud hangolódni arra, ami végbement a szerzôben, amikor 
mûvét megalkotta. Egy bibliai remekmû esetében fel tudja fogni azokat 
a rezdüléseket, amelyeket Isten Lelke keltett egykor a ránk maradt írás 
szerzôjében. A feladatnak ilyen értelmezése bizonyára hallatlanul nagy 
igényt támaszt az írásmagyarázóval szemben, de aki valóban meg akar 
felelni neki, nem adhatja alább.

Igyekeztem ezt az írásmagyarázati felfogást a könyv szedésében is 
kifejezésre juttatni. Mivel a feladat elvégzésében a bibliai szövegnek 
van meghatározó szerepe, mégpedig annak eredeti görög nyelvű for-
májában, ennek megfelelôen az általam kívánatosnak ítélt fordítását 
mindenütt, ahol szerepet kap, félkövér betûvel adom meg. A dôlt sze
dés pedig a hangsúlyosnak tekintett mondanivalót jelzi. A magyarázat-
ban is azt a lépéssorozatot követem, amelyhez az általam írt és már 
megjelent mûvekben is tartottam magam. Minden főbb fejezet elején 
rövid elemzés található a soron következô nagyobb egység felépítésérôl. 
Ezt követi a szóban forgó levélrészlet fordítása, számokkal jelezve az 
indoklásra, magyarázatra szoruló szavakat, fordulatokat. Az így jelzett, 
tisztázásra váró szövegkritikai, kortörténeti és vallástörténeti kérdések 
a szöveg megértése címszó alá kerültek, és sûrûbb szedéssel különülnek 
el a magyarázat többi részétôl. Itt kap teret néhány összefoglaló tanul-
mány (exkurzus) is az újszövetségi tudományban sokat vitatott kérdé-
sekrôl. A magyarázat szükségszerûen torkollik a levélrészlet kibontásába, 
ahol megkísérlem „kicsomagolni” mindazt, amit Pál apostol a szakasz-
ba „beletett”, ahelyett, hogy a saját gondolataimat és elképzeléseimet 
csempészném bele. Ennek érdekében félkövér betûkkel újra megjelenik 
a fordított szöveg, de most már mint a kibontott levélrészlet vezér
fonala. 

Az írásmagyarázatról vallott meggyôzôdésemen kívül igyekeztem a 
reménybeli olvasókra is tekintettel lenni. Elengedhetetlennek tartot-
tam, hogy következtetéseim tudományosan is megalapozottak legye-
nek. Gondoltam ugyanis azokra, akik hivatásszerûen ismerkednek a 
Szentírás titkaival, vagy maguk is utána akarnak járni még homályban 
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levô újszövetségi kérdéseknek. Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt 
leveleiben ilyenek bôségesen adódnak. Kétségtelenül nagyot kellett 
merítenem a szakirodalomból, de helyszûke miatt nem sorolhattam 
fel a mérhetetlenül gazdag teljes bibliográfiát. Ha valaki utána akar 
járni, Schrage négykötetes kommentárjában (EKK 7/1—4.) egy-egy könyv 
vagy kisebb szakasz elején is bôséges szakirodalmi tájékoztatást talál, 
amelynek segítségével tovább tud indulni. Érdemes még a TRE teoló-
giai lexikont is felütni a megfelelô címszavaknál. 

Gondolnom kellett viszont azokra is, akik szenvedélyes bibliaolvasók, 
és elôképzettség nélkül is mélyebb és megalapozott bibliaismeretre 
szeretnének szert tenni. Szükséges volt tehát számukra is olvasmá-
nyossá tenni a bibliamagyarázatot. A két igény, a tudományosság és az 
olvasmányosság igénye nem egyeztethetô össze egykönnyen, mégis 
igyekeztem megoldani a „kör négyszögesítését”. Azok számára, akik 
nem szívesen merülnek el a részletekben, elsôsorban a levélrészlet ki
bontása címszó alatt található gondolatmeneteket ajánlom.

Bizonyára az is, aki csak ezeket az utóbb ajánlott részeit olvassa el 
a magyarázatnak, bôven fog találni benne hasznosítható felismeréseket. 
Olyanok is, akik csak most akarnak belekóstolni a Krisztussal való 
kapcsolat nagy ajándékába, de különösképpen olyanok, akik már gya-
korló keresztények, hiszen ilyeneket szólít meg az apostol Korinthus-
ban is, és alig van a keresztény életnek olyan területe, amelyet a levél-
ben szóba ne hozna. Mindezekben számunkra, Krisztus mai hívei szá-
mára is útmutatás és megújulás rejlik, ha a magyarázóval együtt az 
olvasó is fogékony marad Isten Lelkének ihletésére.

A gyakrabban idézett szakirodalmi mûvekre rövidítve utalok. A rö-
vidítés feloldása az irodalomjegyzékben található. A bibliai könyvek 
jelzésében a Magyar Bibliatanács ajánlását követjük (lásd Deuterokano
nikus bibliai könyvek, 182. kk.)
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1. a szerzô és a címzettek

A levél kétségtelenül Pálé. Még a legkritikusabb kutatók sem vitatják 
el tôle, mert annyira magán viseli a páli stílus, érvelési mód és teológia 
jellegzetességeit. Római Kelemen alig pár évtizeddel késôbb már ezt 
írja a korinthusiakhoz írt levelében, az elsô korinthusi levél elejére 
célozva: „Vegyétek újra kézbe a boldog emlékezetû Pálnak, az apostol-
nak levelét! Mi az, amirôl elôször írt nektek még az evangélium hirde-
tésének kezdetén? Az igazságnak megfelelôen és a Lélektôl áthatva 
szólt hozzátok önmaga, Kéfás, valamint Apollós felôl, amiért ti már 
akkor pártokat alakítottatok.” (47,1—3)1

a) korinthus városa

Az a város, ahol a levél címzettjei éltek, a görög félsziget egyik legje-
lentôsebb települése volt. Jelentôségét elsôsorban kedvezô földrajzi fek
vésének köszönhette. A Peloponnészosz-félszigetet a keskeny földszoros, 
az Iszthmosz, mint egy köldökzsinór kapcsolja a görög szárazföldhöz. 
A keleten fekvô Égei-tenger és a nyugatra esô Ión-tenger hosszan be-
nyúló öbleit itt alig hat kilométer választja el egymástól. Természetes, 
hogy az ókori kereskedôhajók inkább itt rakodtak ki, vagy még inkább 
rakodtak át, mintsem hogy megtegyék a hosszú és veszélyes tengeri 
utat a Peloponnészosz körül. Így a földszoros déli végén kiépült város-
nak két kikötôje is volt, a Fébé diakonissza (Róm 16,1) révén bibliai 
nevezetességre szert tett Kenkhrea a keleti, míg Lakhaion a nyugati 

1 PAO, 26. o.
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öböl partján. Az élénk kereskedelem vonzóvá tette a várost az ókori 
pénzemberek számára, és fellendítette az ipart is. Különösképpen ke-
resettek voltak világszerte a korinthusi bronzöntô, szônyegszövô és 
fazekasmesterek munkái.

A város politikai jelentôsége a Kr. e. 2. században nôtt meg. Ekkor 
lett a római uralom ellen szervezkedô görög városok szövetségének 
vezetôje. Ez lett azonban a veszte is, mert Lucius Mummius római 
konzul serege megverte a görögöket, és Korinthus városát feldúlta, 
kifosztotta és felégette. Ez Kr. e. 146-ban történt, s az ôsi városnak 
több mint száz évet kellett várnia, hogy újra megelevenedjék. Julius 
Caesar volt az, aki Kr. e. 44-ben római kolóniát alapított a romokon, 
letelepítve ide veteránjait, azaz kiszolgált katonáit, és a városnak római 
mintájú önkormányzatot adott duumvirekkel, praetorokkal, aedilisek-
kel és más városi tisztségekkel; lásd Erasztosz, a város gondnoka (vö. 
Róm 16,23), aki feltehetôen azonos azzal, akinek a neve fennmaradt 
az ókori színház egyik kôbe vésett feliratán.2 Az újraélesztett városba 
hamarosan görögök is bevándoroltak, de a feliratok tanúsága és a zsi-
dó tudós, Philón egyik megjegyzése szerint3 zsidók is jelentôs számban 
éltek itt. Augustus császár Kr. e. 27-ben Korinthust tette Akhaia pro-
vincia székhelyévé, ahová a szenátus küldött volt konzulokat helytar-
tónak, így például Galliót, Seneca öccsét is, amint errôl a Cselekedetek 
könyvében is olvashatunk (18,12kk).

Amikor tehát Pál apostol megérkezett a városba, már eleven, pezsgô 
nagyvárosi életet talált itt. Errôl tanúskodnak Sztrabón4 és Pauszaniász5 
görög utazók leírásai és a múlt század végén megkezdôdött ásatások 
eredményei. Antik szokás szerint a vallási, társadalmi és gazdasági élet 
központja a fórum (görögül agora) volt; ez Korinthusban különösen is 
díszes, szobrokkal és árkádokkal ékesített, nagyszabású tér volt. Észa-
kon és délen hosszú oszlopsor, keleten és nyugaton templomok sora 
határolta, és egy üzletsor választotta ketté (lásd 10,27). Az üzletsor 
közepén volt egy díszes emelvény, a béma (az 1975-ös fordításban 

2 BHW 1. 422. o.
3 Legat, 281—282. o.
4 Geógraphika, Krisztus születése táján.
5 Görögország, Kr. u. 2. század.
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törvényszék), ahol Gallio prokonzul ítélkezett Pálék felett ApCsel 18,12 
szerint. A szórakozást egy nagy színház és az úgynevezett Odeion szol-
gálta. Korinthus városa rendezte meg kétévenként az iszthmoszi játé-
kokat, ahol költôk és énekesek, valamint sportolók vetélkedtek egy-
mással. Suetonius szerint egy alkalommal maga Néró császár is fellépett 
itt, s természetesen babérokat is aratott.6 Talán Pál apostol sportéletbôl 
vett hasonlatai is az iszthmoszi játékok élményeit idézik (1Kor 9,24kk). 
A város fölé magasodott a fellegvár (Akrokorinthosz), ahol a szerelem 
istennôjének, Aphroditének a temploma is állt. A hajózás megkönnyí-
tése érdekében több császár, köztük Néró is megkísérelte átvágni az 
iszthmoszi földszorost, de ez az ókorban nem járt sikerrel. Viszont 
mûködött egy facsúszda (, amelyen görgôk segítségével kisebb 
hajókat átjuttathattak egyik öbölbôl a másikba. 

Korinthosz római kolónia létére nem sokáig ôrizte meg római jelle-
gét. Bár a feliratokon, sôt Pál leveleinek adatai szerint is találkozhatunk 
latin eredetû nevekkel (Lucius, Gaius, Quartus; vö. Róm 16,21—23), 
mégis tipikus hellenisztikus város volt, amelynek üstjében sokféle náció, 
vallás és kultúra vegyült el egymással. Voltak templomaik a görög és római 
istenségeknek éppen úgy, mint a görög és Keletrôl származó miszté-
riumkultuszoknak. Apuleius Átváltozások címû, magyarul Aranyszamár 
néven megjelent ókori regényének hôse, Lucius éppen Korinthusban 
nyer beavatást az Ízisz-misztériumba (XIV. fejezet). A hagyomány a 
filozófiai mûveltség iránti igényt is ébren tartotta a városban. A város-
kapunál állt a cinikusok szkeptikus filozófiai irányzatához tartozó szi-
nopei Diogenésznek a szobra, akit, ha másról nem is, a hordóról, amely-
ben lakott és a lámpásról, amellyel az egyetlen igaz embert kereste 
reménytelenül, mindmáig megôrzött az emlékezet. Járt a városban az 
ugyancsak cinikus Demetriosz, a csodatevô pithagoreus tyanai Apol-
lóniosz7 és a sztoikus Musonius is. 

Mint afféle kikötôvárosban, Korinthusban a közbiztonság és a közerkölcs 
közmondásosan sok kívánnivalót hagyott maga után. Abban a korban a 
, „korinthusi módra élni” annyit jelentett, mint erkölcsi 
posványba süllyedni. Az írásmagyarázók Sztrabón nyomán meg szokták 

6 Suet VI.24.
7 Philostratus: Vita Apollonii.
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említeni az Aphrodité templomában rendelkezésre álló ezernyi pros-
tituáltat, amikor Pál szemére veti egyes gyülekezeti tagoknak, hogy 
engednek a paráznaság kísértésének (1Kor 6,12kk). Újabban azonban 
a kutatók kétségbe vonják, hogy ez a helyzetkép a Pál korabeli városra 
is érvényes volna, például Wolfgang Schrage is legendának minôsíti.8 
Viszont mint minden nagyvárosban, ahol megszûnt az áttekinthetô 
falusi közösség és az ezzel járó ellenôrzés, sokan bocsáthatták áruba 
testüket mindkét nembôl, és persze sokan vehették igénybe az általuk 
nyújtott szolgáltatásokat.

Egy ilyen nagyvárosi környezetbôl, ahol erôs fény és mély árnyék, 
monumentális márványépületek és lepusztult bérkaszárnyák, „fényûzô 
és hivalkodó gazdagság, valamint szemétben kotorászó szegénység” 
— idézi Schrage Alciphront9 —, vallásos szomjúság és babonás hiszé-
kenység, magasfokú mûveltség és írástudatlanságból eredô kiszolgál-
tatottság jellemzi az életet, hívta el Isten az evangélium erejével a ko-
rinthusi keresztyéneket, de a levél tanúsága szerint ez az, amiben tovább
ra is benne élnek, és ami próbára teszi hitüket. 

b) a korinthusi gyülekezet

Az Apostolok cselekedeteirôl írt könyv szerint (18,1—17) Pál az úgy-
nevezett második missziói útja során — arábiai mûködését (lásd Gal 1,17) 
ugyanis nem szoktuk számon tartani —, miután Filippiben és Thesz-
szalonikában gyülekezeteket alapított, rövidebb béreai és athéni tar-
tózkodás után érkezett meg Korinthusba. Szorongva (1Kor 2,3) és 
ma gányosan lép be a város kapuján, mert munkatársait, Szilászt és 
Timó teust Béreában hagyta (ApCsel 17,15), illetve az utóbbit vissza-
küldte a thesszalonikai gyülekezet erôsítésére (1Thessz 3,1—2). Pál  
Kr. u. 50-ben vagy 51-ben érkezhetett Korinthusba. Bár Gerd Lüdemann 
John Knox feltételezése nyomán Pál elsô európai missziói útját az apos-
toli zsinat (Kr. u. 48 táján) elé helyezi,10 álláspontja nem igazán meg-

 8 Schrage 1991—2001, 1. 28. o.
 9 Uo. 27. o.
10 Lüdemann 1980, 174. kk.
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gyôzô. Ugyanis a nevezetes felirat szerint Gallio prokonzul 51 nyarától 
tartózkodhatott Korinthusban 52 nyaráig. A Cselekedetek könyve sze-
rint ô volt az a helytartó, aki elé az igehirdetése miatt háborgó zsidók 
az apostolt vitték, és aki azután vonakodott ebben a vallási ügyben 
állást foglalni (ApCsel 18,12kk). Az apostoli gyûlés utáni idôpont mel-
lett szól az a körülmény is, hogy Akvila és Priscilla már Korinthusban 
van, amikor Pál odaérkezik, mégpedig azért, mert Claudius császár 
rendelete értelmében a zsidóknak, akik „Chrestus bujtogatására szün-
telenül zavarogtak”,11 el kellett hagyniuk Rómát. Ez az esemény való-
színûleg Kr. u. 49-ben történt, értelemszerûen az apostoli gyûlés idejét 
(Kr. u. 48) követôen. A házaspár ApCsel 18,2 szerint is nemrég érke-
zett Rómából a fentebb említett okból. Ez az adat tehát jól egybevág a 
Gallióra vonatkozóval.12 

Pál apostol saját bevallása szerint „erôtlenül” — ami testi kimerült-
ségre vagy betegségre éppen úgy utalhat, mint lelki elesettségre — és 
„félelemmel és rettegéssel” a szívében — talán az ismeretlen nagyváros 
vagy az Isten elôtti felelôsség (Fil 2,12) miatt — érkezett Korinthusba 
(lásd 1Kor 2,3). Valószínûleg nem számított arra, hogy ott Jézus Krisz-
tusban hívô emberekre fog találni. ApCsel 18,2—3 szerint megismer-
kedett egy „zsidó” házaspárral, Akvilával és Priscillával, akik nemrég 
érkeztek Korinthusba Rómából a már fentebb említett okokból.

A Cselekedetek könyve nem árulja el, hogy Pál és a házaspár miként 
talált egymásra. Feltehetôen a közös szakma hozta ôket össze, hiszen 
az apostol is és ôk is sátorkészítôk voltak. De nem kizárt, hogy a zsi-
nagógai istentiszteleten ismerték meg egymást. Bár ApCsel 18,2—3-ban 
nincs még szó róla, nagy valószínûséggel már akkor Jézusban hívô zsidók 
voltak. Peter Lampe több érvvel is alátámasztja ezt a feltételezést. Pál 
nem említi ôket az általa megkereszteltek között, pedig ha valakit, ak-
kor ôket bizonyára ô keresztelte volna meg. Továbbá, amint láttuk, a 
házaspárnak a Krisztus miatt támadt zavargások következtében kellett 
távoznia Rómából. Ha ebben a vitában szemben álltak volna Krisztus-
sal, valószínûleg a keresztyén Pált sem fogadták volna be. A Cseleke-
detek könyvének idézett helyén ugyan „zsidóként” szerepelnek, de ez, 

11 Suet V.206.
12 Schnelle 1994, 34. o.
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amint ApCsel 18,4 is mutatja, a népi hovatartozást, nem pedig a hit-
beli állásfoglalást jelöli.13 

A számára idegen nagyvárosba érkezô apostol tehát bennük hitben 
társat, házukban otthont, mûhelyükben pedig munkát és megélhetést 
talált. Pál szolgálatának támaszt és hátteret nyújtottak nemcsak Korin-
thusban, hanem Efezusban is, amint ezt az 1Kor 16,19-ben található 
üdvözletbôl is kivehetjük, és bizonyára Rómában is számít rájuk az 
apostol. A Római levél 16. fejezetében található üdvözletek között a 
legmelegebb hangú nekik szól, kiegészítve azzal a megjegyzéssel, hogy 
„ôk érte a fejüket kockáztatták” (16,3kk). Mindenképpen Pál szolgá-
latának fontos tényezôi között kell számon tartanunk ôket.

Tehát nem az apostol az elsô keresztyén, aki Korinthus kapuin be-
lépett. De gyülekezet mindenképpen az ô munkássága nyomán támadt 
a városban. Maga írja, hogy „az alapot ô vetette” (1Kor 3,10), s bár 
tanítómesterük sok lehet, „de atyjuk ô a Jézus Krisztusban” (1Kor 
4,15). A gyülekezet az „ô szolgálata által szerzett hitelesítô levele” 
apostoli mivoltának (2Kor 3,3). Éppen ezért különleges felelôsséget 
érzett a gyülekezet iránt és a gyülekezet további sorsáért. Bizonyára 
nem tévedünk, ha a gyülekezetnek írt leveleit jórészt ennek a felelôs-
ségnek tulajdonítjuk. 

A Pál és a korinthusi keresztyének között létrejött szoros kapcsolat-
ról a Cselekedek könyve is tanúskodik. Ott olvashatunk többek között 
arról is, miként kezdôdött Korinthusban Pál missziói munkája (ApCsel 
18,1kk). Még ha a Cselekedetek könyvének forrásértékét sok kutatóval 
együtt — kissé elhamarkodottan — alá is becsüljük Pál leveleivel szem-
ben,14 az apostol missziói módszereirôl hihetô képet fest. Tehát való-
színûleg úgy, mint másutt, Korinthus városába érkezve is elôször a zsi
nagógát kereste fel, és ott vitatkozott a zsidókkal és „istenfélôkkel” 
(), vagyis az egyistenhithez vonzódó nem zsidókkal 
(ApCsel 18,4.7) a szombati összejövetelek alkalmával, hogy meggyôz-
ze ôket Jézus messiási küldetésérôl. 

Pálnak ez a munkamódszere nemcsak taktikai megfontolásból, ha-
nem mély teológiai meggyôzôdésbôl is következett. Leveleiben Isten 

13 Lásd Lampe 1989, 156. kk.
14 Lásd Hengel 1991, 178. kk., különösen a 6. jegyz.
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kegyelmének várományosai között elôször mindig a zsidókat említi, és 
csak azután a nem zsidókat képviselô görögöket (vö. 1Kor 1,22.24; 
10,32; 12,13; Gal 3,28; Kol 3,11; Róm 1,14.16; 2,9.10; 3,9; 10,12), 
„mert Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok” (Róm 11,29). 
A korinthusi zsinagógát is csak akkor hagyta ott, amikor „ellene sze-
gültek és szidalmazták”. Majd a felelôsséget reájuk hárítva kijelentette, 
hogy „mostantól fogva a pogányokhoz megy” (ApCsel 18,6—7). Egy 
bizonyos latin nevû „istenfélô” Titiusz Jusztusznak a zsinagóga szom-
szédságában található házába ment, és vele együtt távozott zsinagógai 
elöljáró létére Kriszpusz (ApCsel 18,8; 1Kor 1,14), valamint Szószthe-
nész (ApCsel 18,17), aki nagy valószínûséggel azonos azzal a munka-
társsal, akit maga mellett az elsô korinthusi levél küldôjeként a cím-
zésben megnevez (1Kor 1,1). 

Mindebbôl annyi mindenesetre leszûrhetô, hogy a korinthusi gyü-
lekezetnek zsidó származású tagjai is voltak. A többség azonban, leg-
alábbis a levelek megírása idején, már pogány eredetû hívekbôl állt. 1Kor 
8,7-ben vagy 10,19-ben ugyanis olyan olvasókat feltételez, akik hitre 
jutásuk elôtt bálványisteneknek áldoztak, amit zsidókról nem mond-
hatunk el. Eltérô vélemények alakultak ki a kutatók között a tekintet-
ben, hogy mekkora lehetett a gyülekezet lélekszáma a levél megírásá-
nak idején. James D. G. Dunn szerint nem lehettek többen „három-négy 
tucatnál”.15 Suhl nyomán jegyzi meg Schrage, hogy „gondos becslés 
után alig lehet száznál több gyülekezeti taggal számolni”.16 Még ez 
utóbbi feltételezést is túl óvatosnak kell minôsítenünk. 1Kor 1,14 —15 - bôl, 
16,19-bôl, ApCsel 18-ból és Róm 16,21kk-bôl név szerint ismerünk 
14 korinthusi illetôségû keresztyént. Továbbá velük kapcsolatban szó 
esik Kriszpusz, Gájusz, Sztefanász, Akvila és Priszka háza népérôl, va-
lamint Khloé embereirôl (1Kor 1,11). A háznépbe pedig nemcsak a 
fel- és lemenô vérrokonok, hanem a rabszolgák, a felszabadított rab-
szolgák és az úgynevezett kliensek, vagyis a házigazdának lekötelezet-
tek is beletartoztak. 1Kor 7 értelmében számolnunk kell a korinthusi 
gyülekezetben keresztyén házastársakkal, olyanokkal is, akiknek házas-
társa nem lett keresztyén, valamint házasodni nem akarókkal, jegye-

15 Dunn 1995, 18. o.
16 Schrage 1991—2001, 1. 31. o. 39. jegyz.
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sekkel, özvegyekkel. Pál 1Kor 11,30-ban arról ír, hogy az úrvacsorán 
történt visszaélések miatt a korinthusiak közül „sokan” erôtlenek és 
betegek, és ezért halnak meg közülük „számosan”. Ha ezen a széles és 
sokszínû szociológiai színképen minden eset csupán két-három embert 
érint, már akkor is száznál több lélekkel kell számolnunk. Azok, akik ennél 
kisebb létszámú gyülekezetet tételeznek fel, abból indulnak ki, hogy 
még egy gazdag keresztény, történetesen Gájusz házában, pontosabban 
annak átriumában, azaz belsô udvarában sem férhetett el egy nagyobb 
lélekszámú gyülekezet, holott Pál szerint Gájusz nemcsak neki, hanem 
az „egész gyülekezetnek” otthont adott (Róm 16,23). Természetesen 
utólag nagyon nehéz megmondanunk, hogy hányan férhettek be ennek 
az áldozatkész keresztyénnek a házába. 

Még ha száznál többre is becsüljük a korinthusi gyülekezet lélek-
számát, ez olyan elenyészô, maroknyi közösség volt abban a nagyvá-
rosban, hogy életképességét, növekedését nem magyarázhatjuk a tö-
megvonzás erejével. Természetesen ha a város lakosságának a száma 
sem volt túl magas, akkor Korinthusban ez a kis létszámú közösség is 
észrevétethette magát. Benyik György amerikai szerzôk nyomán ötezer 
fôre teszi a város lélekszámát (szóbeli közlés). Azonban az apostol le-
veleibôl szerzett benyomások, más ókori beszámolók és az ásatások 
kiterjedése alapján ez a szám is nagyon alacsonynak tûnik. Korabeli 
adatokra nem bukkantam, de azért bizonyos következtetésre mégis 
eljuthatunk. Az Encyclopaedia Britannica szerint a korinthusi fellegvárhoz 
10 kilométer hosszú városfal csatlakozott.17 Ezek szerint a város, nem 
számítva a két kikötôt, több mint hat négyzetkilométeren feküdt. A 
fôteret 160 méter hosszú oszlopcsarnok határolta, és ugyanilyen hosz-
szú üzletsor vágta ketté. Nem hiszem, hogy ilyen nagy területen, ek-
kora létesítményekben csak lézengtek az emberek. Michael Rostovtzeff 
Ferguson adatára hivatkozva a korabeli Athén lélekszámát kétszáz-két-
százötvenezerre teszi,18 ugyanakkor mégsem Athén, hanem Korinthus 
volt Akhaia római provincia fôvárosa. Minden jel arra mutat tehát, hogy 
legalább annyi lakos élhetett Korinthusban is, mint Athénban. Helmut 
Köster, aki szintén amerikai szerzô, azt állítja, hogy akkoriban görög 

17 EB 3. 630. o.
18 Rostovtzeff 1957, 3. 1604. o. 70. jegyz.
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földön ez a város volt a legnagyobb.19 Kívülrôl nézve tehát a keresztyén 
gyülekezet csupán egyike volt a számos kis vallásos egyesületnek, misz-
tériumközösségnek, még ha lélekszámát nem is becsüljük alá oly mér-
tékben, mint ezt néhány kutató teszi. Ezért amennyiben a viszonylag 
kis létszám ellenére „avatatlanok” is felkeresték istentiszteleteiket 
(1Kor 14,24), az nem a tömegvonzásnak volt köszönhetô, hanem annak, amit 
képviseltek.

Milyen lehetett a gyülekezet szociológiai összetétele? Milyen társa-
dalmi rétegekbôl kerülhettek ki a korinthusi keresztyének? Az elsô 
levél olvasásakor feltûnhet nekünk, hogy a zsidó istentiszteleti szo-
kásokkal milyen nagy teret kapnak a nôk a keresztyén közösségi életben,  
és milyen öntudatosan élnek is vele (vö. 1Kor 11,2—16). Hangadókká 
azonban valószínûleg csak a tehetôsebb asszonyok válhattak (lásd Fébé, 
Róm 16,1—2), míg az alacsonyabb néposztályokból származó nôkre 
annyi teher nehezedett, hogy nem sok idejük és erejük maradhatott az 
aktív gyülekezeti tevékenységre. Az ismét sok vita tárgya, hogy maga 
Pál hogyan ítélte meg a korinthusi keresztyén nôknek ezt a törekvését 
a teljesebb emberi és vallásos életre. De a kérdés tisztázását hagyjuk a 
levél idevágó szakaszainak (11,7kk; 14,34kk) magyarázatára.

A gyülekezet társadalmi összetétele, rétegzôdése is sokat foglalkoztatta 
az Újszövetség kutatóit. Mióta századunk húszas éveiben az úgyne ve-
zett chicagói iskola — többek között Shirley J. Case — a szociológiai szem-
pontnak is polgárjogot vívott ki a teológiában, olyanok, mint Wayne 
A. Meeks, Gerd Theißen és Peter Lampe (lásd az irodalomjegyzéket), 
sokat veszôdtek éppen a korinthusi gyülekezet szociológiai kérdéseivel. 
Ez érthetô is, hiszen a korinthusi híveknek írt levelekben található a 
legtöbb ilyen szempontból is értékelhetô adat. A marxista Karl Kauts-
ky A kereszténység eredete (1908) címû munkájában az ôskeresztyénséget 
jellegzetesen proletármozgalomnak mutatja be. Teológiai téren ugyan-
ezt a nézetet képviseli Adolf Deissman.20 E. A. Judge szerint ezzel 
szemben a tipikus és hangadó korinthusi keresztyén nem az elnyomott 
alsóbb néposztályból származik.21

19 Köster 1980, 543. o.
20 Deissmann 1908; Deissmann 1923, 115. o.
21 Idézi Theißen 1983, 232. o.
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A levél alapján mind a két vélemény alátámasztható. Maga Pál raj-
zolja meg 1,26kk-ben a gyülekezet szociológiai képét, természetesen 
teológiai érvként a kegyes önhittség megingatása érdekében. Azt írja 
ugyanis, hogy Isten „nem sokat” hívott el olyanok közül népébe, akik emberi 
megítélés szerint a bölcsek, hatalmasok és elôkelôk közé tartoznak. Annál in
kább azokat hívta el, akik a közvélemény szemében oktalanok és mûveletlenek, 
a lenézett és minden befolyást nélkülözô köznéphez tartozók. A tehetôs réteg 
és a kétkezi munkásokból, rabszolgákból vagy éppen munkanélküliek-
bôl álló szegényebb réteg hasonló arányára lehet következtetni a sze-
retetvendégséggel egybekötött úrvacsorai alkalmon kialakult visszás-
ságokból is (11,17—34). A levélbôl tehát megállapítható, hogy ha nem 
is a többség, de a korinthusi keresztyének jelentôs része a felsôbb tár-
sadalmi osztályokból származott. Közéjük sorolhatjuk a zsinagógai 
elöljárókat (Kriszpuszt, Szószthenészt), Erasztoszt, a város „gondno-
kát” (quaestorát), valamint a házzal, háznéppel rendelkezôket (Gájuszt, 
Sztefanászt, Khloét stb.). Ám ha „a felsôbb néprétegek képviselôi — írja 
Theißen — kisebbségben voltak is a gyülekezetben, mégis meghatározó 
kisebbséget jelentettek”.22

Mivel a tehetôsebbeknek volt módjuk arra, hogy szállást és ellátást 
nyújtsanak a városba érkezô igehirdetôknek, elsôsorban közöttük kell 
keresnünk azokat, akik a pártoskodás szítói voltak a gyülekezetben. A 
mûvelôdés kiváltsága is elsôsorban az övék volt, s ha valaki a bölcses-
séget nagyra értékelte (1Kor 2,6), akkor ôk lehettek azok. Theißen 
szerint a szellemi nyitottsághoz és fogékonysághoz hozzájárulhatott az a 
körülmény is, hogy a város alig száz éve elevenedett meg romjaiból, 
ezért sok lehetett a lakosok között az újgazdag, a felkapaszkodott, aki-
ket nem kötözött meg a megszentelt hagyomány.23 Ám a társadalmi 
helyzetet önmagában nem tekinthetjük a mûveltség fokmérôjének. A 
rabszolgák és felszabadított rabszolgák között akadhattak a gazdáikat 
mûveltségben messze felülmúló gyülekezeti tagok. Sôt nem becsülhet-
jük alá a gyülekezet többségének értelmi színvonalát sem, hiszen Pál 
számol azzal, hogy leveleit a gyülekezetekben felolvassák (1Thessz 
5,27; Kol 4,16) és meg is értik, de a sorok között azt is feltételezi, hogy 

22 Uo. 234. o.
23 Uo. 262. o.
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sokan rendszeres olvasói a Septuagintának, a görög nyelvû Ószövet-
ségnek. 

A nagyváros lüktetô élete, az állandó idegenforgalom szintén tápot 
adhatott a szellemileg amúgy is fogékony korinthusi keresztyének kö-
rében azoknak a különcködô nézeteknek, sôt tévtanoknak, amelyekbôl 
az apostol levelével ki akarja józanítani ôket. Hogy milyen természetû 
elhajlásokról lehetett szó a korinthusi gyülekezetben, az a levelek leg-
vitatottabb kérdései közé tartozik. 

Mielôtt azonban erre rátérnénk, egy másik, ugyancsak sok vitát ki-
váltó problémára kell választ találnunk, mégpedig a levelek egységét ille-
tôen. Mert ha igazuk van azoknak, akik szerint mindkét levél több páli 
levél ötvözete, akkor az egyes rétegek érthetôen más és más helyzetet 
tükröznek, más és más tévelygést vesznek célba. Ha viszont a levelek 
egységesek, azonos és összefüggô szellemi hátteret vehetünk alapul a 
levélben felmerülô, látszólag nagyon különbözô kérdések megítélésé-
ben, akár a nyelveken szólásról, akár a feltámadásról legyen is szó.

2. Pál és a gyülekezet levelezése

a) az apostoli levél 

Mûfaji szempontból az ókorban háromféle levelet különböztettek meg: 
a hatóságok rendelkezéseit tartalmazó hivatalos levelet, a polgárok köz-
léseit továbbító magánlevelet, valamint az epistolát, amely egy irodalmi 
forma, de valójában el nem küldött levelek tartoznak ebbe a típusba. 
Pál apostol levelei egyik levélformába sem illenek bele. Amit ír, azt 
tulajdonképpen hivatalosan írja, hiszen Isten által elhívott apostola a 
reá bízott gyülekezeteknek, de rendelkezéseket csak ritkán közöl, in-
kább meggyôzni, megnyerni kívánja az olvasót. Magánleveleknek sem 
tekint hetôk levelei, mert amit ír, közügy, egy közösségnek szól. Formai-
lag követi ugyan a korabeli levélírói szokásokat, mégis apostoli levél, 
amelyet minden ízében az az egyedülálló viszony határoz meg, amely közte 
és a gyülekezetek között a Jézus Krisztusba vetett hit által létrejött.

Ám levelei nem is vallásos témákkal foglalkozó epistolák. Ez a tény 
ritkán tudatosul a bibliaolvasóban. Örök igazságokat keres bennük, 
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pedig a szó legszorosabb értelmében vett alkalmi leveleknek kell tekin-
tenünk ôket. Valami történt a gyülekezetben, valami megváltozott az 
apostol és a gyülekezet viszonyában, valami le akarja téríteni ôket a 
helyes útról.24 A legjobb volna Pálnak odasietnie, hogy személyesen 
hárítsa el a bajokat, de ez legtöbbször lehetetlen, s maga helyett kény-
telen levelet küldeni (vö. Fil 1,26; 2,12). Bár szerzôjük nem szánta 
örökéletûnek ôket, ezek „az alkalmi levelek” mégis maradandókká let-
tek, mert az alkalmi és idôszerûségüket vesztett ügyek evangéliumi meg
közelítése és megoldása tanulságos maradt a késôbbi nemzedékek számára 
is. Ezek után érthetô, hogy a gyülekezetek megôrizték ezeket az apos-
toli leveleket, sôt továbbküldték őket egymásnak (Kol 4,16). A ma-
gyarázat során nem veszíthetjük szem elôl a páli leveleknek ezt a sajá-
tos természetét. Értelmük ugyanis csak a szóban forgó ügy tisztázása 
révén nyílik meg elôttünk. Amint ezt már említettük, emiatt az sem 
mindegy, hogy miként foglalunk állást a levél egységének kérdésében, 
hiszen a helyzet egy esetleges késôbbi levél megírásáig alaposan meg-
változ hatott.

b) Levélforgalom Pál és a korinthusiak között

A Bibliánkban két Korinthusba küldött páli levelet találunk. Aki azon-
ban figyelmesen olvassa ezeket az iratokat, rájön arra, hogy az apostol 
legalább négy alkalommal írt a gyülekezetnek. Ezeknek a leveleknek a sorsa 
egyike a legtöbbet vitatott újszövetségi irodalomkritikai kérdéseknek.

1. Pál már írt egy levelet az elsô korinthusi levélként számon tartott 
bibliai könyv elôtt. 1Kor 5,9-ben ugyanis hivatkozik egy korábbi leve-
lére. Errôl csak annyit árul el, hogy benne óvta a korinthusi keresztyé-
neket a parázna nôkkel való kapcsolattól. Valószínûleg nem ez volt a 
— feltehetôen rövidebb — levél egyetlen témája, hiszen a korinthusiak-
nak a pogány múlt erkölcsi örökségébôl sok minden mást is le kellett 
vetkôzniük. Hogy mégis csak erre az egy mondanivalóra emlékezteti a 
gyülekezetet, annak az lehet a magyarázata, hogy az a hallatlan eset, 
amelyet szóvá kell tennie, az egyik gyülekezeti tag parázna életmódjá-

24 Vö. Berger 1974, kül. 231. o. Probst 1991, 107. o.
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val kapcsolatos. Pál szerint ezt a — tudomásunk szerint elsônek tekint-
hetô — levelét félre is érthette a gyülekezet. Minderrôl azonban bôveb-
ben a magyarázat során ejtünk szót.

2. Ezek után természetes, hogy a Korinthusba írt második páli levél 
— legalábbis az apostol által említettek közül — az, amelyiket a köztudat 
az elsô levélként tartja számon. Ebben több önálló, a gyülekezeti élet kü-
lönbözô területeit érintô témát jár körül az apostol, és ez az oka annak, 
hogy sok újszövetségi kutató megkérdôjelezi az általunk elsô levélnek 
nevezett irat egységes voltát. Ha nekik van igazuk, akkor négynél is 
több Korinthusba írt levéllel kell számolnunk. A kérdés alaposabb mér-
legelést igényel; erre a következô fejezetben kerül sor.

3. A hagyományosan elsô és második korinthusi levélnek nevezett 
újszövetségi iratok között is írt Pál egy levelet a gyülekezetnek, amelyet 
az ô megfogalmazását követve könnyhullatás közt írt levélnek szoktunk 
nevezni (2Kor 2,4; lásd még 2Kor 2,9; 7,8). Pál és a gyülekezet viszonya 
ugyanis feszültté lett, és Pál Efezusból rövid látogatást tett Korinthus-
ba, hogy kapcsolatukat újra békés mederbe terelje (2Kor 13,2). Ez 
azonban nem úgy sikerült, ahogy tervezte. Valaki megbántotta (2Kor 
2,5; 7,12), valószínûleg apostolságát vonta kétségbe, és a gyülekezet 
nem állt melléje (2Kor 7,11—12). Ebben a megalázó helyzetben nem 
tehetett mást, mint hogy dolgavégezetlenül visszatért Efezusba, s a 
„könnyek között írt levélben” próbálta még menteni a menthetôt. Vé-
gül is rendezôdtek a dolgok, amint errôl a másodikként számon tartott 
levélbôl értesülhetünk.

4. Negyediknek természetesen most már a másodikként számon tartott 
levelet kell tekintenünk. Ennek a levélnek az esetében még élesebben 
vetôdik fel az a kérdés, hogy egységes irodalmi alkotásnak tekinthetô-e. 
Mivel azonban az irat minden részlete kétségkívül késôbbi eredetû az 
elsônek nevezett levél anyagánál, az elsô levél kérdéseinek tisztázásá-
nál nem játszik szerepet a másodikkal kapcsolatos állásfoglalásunk. Ennél-
fogva hagyjuk a feladatot a második levél magyarázatára.

A levélben fenntartott kapcsolat az apostol és a gyülekezet között 
egyáltalán nem volt egyoldalú. Megtörtént az is, hogy a korinthusi gyü
lekezet fordult levélben apostolához. Pál 1Kor 7,1-ben említi a hozzá írt 
levelet. Az apostol más forrásból — például Khloé emberei és Sztefanász 
révén — is értesülhetett a gyülekezetben uralkodó állapotokról. De va-
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lószínûleg a gyülekezet levelében kérdezték meg ôt a házasság (7. fe-
jezet), a bálványáldozati hús evése (8—10. fejezet), a lelki ajándékok, 
közöttük is a nyelveken szólás (12—14. fejezet), valamint a Krisztusban 
elhunytak feltámadása terén felvetôdô kérdésekrôl (15. fejezet). A gyü-
lekezetnek ez — vagy bármilyen más — levele nem maradt fenn számunk-
ra, pedig tanulságos volna nemcsak Pált, hanem a másik felet is meg-
hallgatni. 

c) egyetlen összefüggô levél-e az elsô korinthusi levél?

Mindjárt az elején szögezzük le: bárhogy is döntünk a levél egységének 
a kérdésében, az nem érinti a levél páli szerzôségét. Bármennyi levelet 
fûztek volna is egybe az ismeretlen összetoldozók (kompilátorok), min-
den egyes töredék páli eredetûnek bizonyulna. Késôbbi betoldásra csak 
két helyen gyanakszanak alapos okkal a kutatók: 1Kor 14,34—35-ben, 
ahol az asszonyok istentiszteleten való hallgatásának parancsa hangzik 
el, és 15,56-ban, ahol pedig a törvény és a bûn viszonyáról szóló, ké-
sôbbinek vélt páli gondolat olvasható. De ezen a két helyen sem kell 
feltétlenül idegen kéz helyesbítô beavatkozására gondolnunk.

Az irodalomkritika elsôsorban akkor gyanakszik megalapozottan két 
vagy több irodalmi alkotás egybeötvözésére, amikor a mondanivaló 
menetét (duktusát) úgynevezett „varrat” zökkenti meg, amely nyilván-
valóan késôbbi beavatkozásról árulkodik. Például következetlen mon-
datszerkesztés, nyelvtani nehézkesség, fogalomváltás stb. A legtöbb 
vita az elsô korinthusi levél egységének kérdésében éppen abból adó-
dik, hogy legtöbbször nehéz eldönteni, mi minôsül „varratnak”, és mi 
nem.

A vitát mentesítenünk kell minden teológiai érdektôl. A mondani-
való jelentôségén ugyanis mit sem változtat az, hogy összefüggô levél-
lel vagy több levél egybefûzésével van-e dolgunk. Van példa arra, még-
pedig a Filippi levél esetében, hogy sok szempont szól két különbözô 
idôben kelt páli levél egybedolgozása mellett.25 A kérdés tisztázására 
mindenekelôtt a magyarázat érdekében van szükség, mert nem mindegy, 

25 Lásd Cserháti 1976, 9. kk.
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hogy egy-egy igeszakasz kibontásánál milyen gyülekezeti hátteret té-
telezünk fel, s milyen szövegösszefüggésbôl indulunk ki. Így például a 
levél elején 1,10-ben, és a vége felé 11,18-ban, valamint 12,25-ben is 
szó esik „szakadásokról”. A felsorolt igehelyek értelmezése szempont-
jából nem mellékes, hogy mindhárom esetben ugyanarról a meghason-
lásról van-e szó, vagy sem. Az sem mindegy, hogy a gyülekezetben 
feszültséget támasztó másképpen gondolkodók egységes frontként jö-
hetnek-e számításba, vagy más és más felfogású csoportnak kell tekin-
tenünk ôket.

A több levél egybeötvözése mellett kardoskodók sem tudnak közös 
nevezôre jutni abben, hogy hol húzódnak a „varratok”, s a levélnek 
mely elemeit kellene különválasztani. Bonyolítja a kérdést a második 
korinthusi levél bevonása a felosztás feletti vitába. A legtöbben három, 
illet ve négy levelet vélnek felfedezni a Bibliánkban található kettôben. 
Szerintük különbözô helyeken szétszórva megtalálható az 1Kor 5,9-ben 
említett elsô levél és a „könnyek között írt” levél is. A levelek ilyen 
felosztásának hívei között van a múlt század végétôl mind a mai napig 
Johannes Weißtôl Gerhard Sellinig26 a kutatók egész sora. Természete-
sen a „varratok” száma, ha nem vagyunk kellôen megfontoltak, tetszés 
szerint növelhetô, és így elôállhat az a helyzet, hogy egyesek hetet,27 
mások tízet,28 sôt vannak olyanok is, akik nem kevesebb, mint tizen-
kilenc levelet29 igyekeznek kimutatni az általunk ismert kettôben.

A levél egységének irodalomkritikai kérdését tisztázni egyszerûbb 
feladat, ha most csak az elsô levelet vizsgáljuk. Ha egy-egy szövegben 
törésre, „varratra” gyanakszunk, Helmut Merklein nyomán tanácsos 
három szempontot figyelembe vennünk:30 fennáll-e a kérdéses szöveg-
részek között a mondattani, fogalmi és tartalmi összetartozás (grammatikai, 
szemantikai, valamint pragmatikai kapcsolat) lehetôsége, vagy sem? 
Ha úgy tetszik: nincs-e súlyos következetlenség a mondatfûzésben, 
nem kell-e a szövegkörnyezetben található kulcsfogalmaknak minden 

26 Sellin 1987, 2964. kk.
27 Jewett 1978.
28 Richter 1988.
29 Schmithals 1956, 12. kk. Schenke—Fischer 1978, 19. kk.
30 Merklein 1984, 153. o. Merklein 1992, 47. o.
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kétséget kizáróan más jelentést tulajdonítani, és a betoldásnak vélt 
szakasz nem tükröz-e egészen más gyülekezeti helyzetet, mint az írás-
mû törzsanyaga? Abban az esetben, ha ezekre a kérdésekre nem tudunk 
megalapozott igennel válaszolni, nem szükséges a vizsgált irat egységét 
kétségbevonni.

Ezzel az alapos módszerességgel kell megvizsgálnunk az elsô korin-
thusi levél egysége ellen felhozott érveket. A levél magyarázói közül 
sokan az 1—4. fejezetet, amelyben az apostol a gyülekezeten belüli pár-
toskodásnak igyekszik véget vetni, különálló levélnek tartják. Hivat-
koznak arra, hogy Pál a 4. fejezet végén a megoldás érdekében tervezett 
intézkedéseirôl ír, majd Timóteus elküldésérôl, sôt egy, az ô, mármint 
az apostol részérôl tervezett gyülekezeti látogatásról is, amelyeket 
egyébként egy-egy levele végén szokott szóba hozni (vö. 2Kor,13,1kk). 
Még azt is feltételezik egyesek, hogy az 1—4. fejezet egy késôbb írt  
levelet tartalmaz, mert 11,18—19-ben Pál ugyancsak „szakadásokról” 
() ír, de itt még enyhébben ítéli meg a pártoskodás tényét, 
mint 1,10kk-ben, tehát egy olyan idôben, amikor még nem tudta fel-
mérni a helyzet súlyosságát. Ugyancsak ellentmondást vélnek felfedez-
ni a 8—10. fejezeteken belül, ahol a bálványáldozati hús evésébôl adódó 
kérdések kerülnek elô. Egyrészt idegen testnek tartják a szakaszon 
belül a 9. fejezetet, mert ebben — véleményük szerint — Pál apostolsá-
gának védelmérôl van szó, és nem étkezési rendszabályokról. De nem 
tekintik a gondolatmenetbe illônek a pogány kultuszokban való rész-
vételrôl írt sorokat sem (10,1—22), mivel Pál egyébként nem ítéli el a 
pogány templomokban rendezett alkalmakon való részvételt (vö. 8,10 
és 10,27). Johannes Weiß óta többen is úgy gondolják, hogy a szeretet 
himnusza (13. fejezet) sincs a helyén, mert nem illeszkedik szervesen 
a gondolatmenetbe. 

Ha viszont ezeket a levél egységét megbontani látszó „varratokat” a 
Merklein által javasolt szempontok alapján tüzetesen megvizsgáljuk, 
indokolatlannak fognak bizonyulni a különbözô kísérletek a levél feldarabolá
sára. Vegyük elôször a könnyebben megválaszolható feltételezéseket, 
ennek érdekében pedig haladjunk inkább visszafelé a mérlegelésben.

A 13. fejezet, a szeretet himnusza emelkedett, költôi stílusával va-
lóban elüt a szövegkörnyezettôl (szakkifejezéssel: kontextustól). Még 
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az is elfogadható, hogy 12,31-ben mondattanilag nem a legsimább az 
átmenet. De a használt fogalmak, érvek a lelki ajándékokat tisztázó 
vitára, valamint az ismeret és a szeretet összefüggéseire visszhangoz-
nak. Az is jobb, ha a himnusz nem követi, hanem megelôzi a 14. feje-
zetet. Ebben ugyanis a karizmák (lelki ajándékok) értékelésénél Pál 
már az istentiszteleten részt vevôk iránti szeretet szempontját alkal-
mazza. Ugyancsak nem kényszerít minket semmi arra, hogy megbont-
suk a 8—10. fejezetek egységét. Igaz ugyan, hogy Pál a 9. fejezetben 
látszólag eltér a megkezdett gondolatmenettôl, és az apostolságát vé-
delmezi, de ezt azért teszi, hogy saját példáján mutassa meg, miként 
kell élnie az „erôseknek” (8. fejezet) az Istentôl kapott szabadsággal 
(-val). Nincs ellentmondás a pogány templomi élettel kapcso-
latos útmutatásokban sem. A pogány kultuszokban való részvétel nem 
ugyanaz, mint a pogány templomban megrendezett baráti vacsorán 
való megjelenés. A jól értett fogalmak tehát összefûzik ezt a három 
fejezetet. A levél 1—4. fejezete viszont valóban kerek egész benyomását 
kelti. De a levél sajátosságai közé tartozik, hogy benne az apostol több 
egymáshoz nem kapcsolódó témát jár körül, és egy újabb téma esetén 
nem tér vissza feltétlenül a korábban említettekre. Ami viszont a „sza-
kadások” sokat feszegetett problémáját illeti, ezeknek a természete 
eltér egymástól 1,10-ben és 11,18-ban. Az elôbbiben a „szakadás” a 
tanítás, az utóbbiban pedig a szeretet terén mutatkozik meg. Ezért nem 
is hozhatók fel két különbözô levél mellett szóló érvként.

Míg a legutóbbi idôkig többségben voltak azok a kutatók, akik az 
elsô korinthusi levélben is több páli irat egybeötvözését vélték felfe-
dezni, újabban egyre többen számolnak a levél egységével.31 Magam is 
errôl vagyok meggyôzôdve, még ha számolok is azzal, hogy egy ilyen 
nagy lélegzetû levél megírása hosszabb idôt vett igénybe, esetleg vala-
milyen okból meg is kellett szakítania Pálnak a diktálást, és idôközben 
új fejlemények is adódhattak. Azt azonban mindenképpen feltételez-

31 Például az idézett Helmut Merkleinen kívül Christian Wolff, Dieter Lührmann, 
Jürgen Becker, Margaret Mitchell, Wolfgang Schrage, Andreas Lindemann kommen-
tárjaikban vagy tanulmányaikban, Udo Schnelle bevezetésében. A vita állásáról jó át-
tekintést nyújt Feine—Behm—Kümmel 1965, 203. kk., valamint Lindemann 2000, 3. kk.
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hetjük, hogy az a szellemiség, amely a tárgyalt gyülekezeti problémák mögött 
meghúzódik, a levél megírása alatt nem változott meg jelentôsen, ezért a levél 
magyarázata során figyelembe veendô.

d) a levél megírásának helye és ideje

A levél keletkezési helyének megállapítása nem ütközik nehézségbe, 
mert maga Pál árulja el, hogy éppen Efezusban tartózkodik (16,8: „Pün-
kösdig pedig Efezusban maradok”). A levél megírásának idôpontját 
már nem tudjuk ilyen pontosan megadni. A Cselekedetek könyve Pál 
elsô korinthusi tartózkodását másfél évre becsüli (ApCsel 18,11). Ez 
a Gallio prokonzulátusát megemlítô felirat szerint32 Kr. u. 51—52-re 
tehetô. Nem sokkal késôbb, harmadik missziói útján Efezusba érkezik, 
ahol — ismét a Cselekedetek könyvének adatait figyelembe véve — leg-
alább két évet és három hónapot tölt missziói munkában (19,8kk). 
Mivel abban a korban egy-egy idôköz meghatározásánál a nem teljes 
évet is egész évnek számították, csak annyit mondhatunk, hogy az 
apostol 52—55 vagy 53—56 között tartózkodott Efezusban. A legnagyobb 
nehézséget az jelenti, hogy nem tudjuk, efezusi tartózkodásának melyik 
idôpontjában keletkezhetett a levél.

A legtöbb kutató szerint az Efezusban töltött idô vége felé írhatta a 
levelet, hiszen a már elôbb idézett pünkösdi terminus (16,8) legfeljebb 
csak néhány hónapi további ott-tartózkodást jelenthet. Ha viszont eb-
bôl a tervezett idôpontból indulunk ki, akkor nagyon sok eseménynek 
kellett összetorlódnia ebben a meglehetôsen rövid idôszakban. Meg 
kellett írnia a Galata levelet, bár vannak, akik ezt az iratot az elsô korin-
thusi levél elôtt keletkezettnek tartják — újabban például Hans Hüb-
ner.33 Ez a feltevés azonban nem látszik valószínûnek, mert a Galata 
levél teológiai kulcsszavai és problémái az elsô korinthusi levélben még 
nem kerülnek elôtérbe. A fordítottja viszont tagadhatatlan: a „kereszt 
teológiája”, amelybôl az elsô korinthusi levél táplálkozik (1,18.23—24), 
meghatározó a Galata levélben is. A második korinthusi levélbôl tud-

32 Lásd az I. fejezet 1. alfejezetének b) pontja alatt.
33 Hübner 1990—1995, 2. 57. kk.
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juk, hogy Pál az elsô levél megírása után, de még Efezusból felkereste 
a korinthusi gyülekezetet, mert kétségbe vonták apostoli tekintélyét. 
A gyülekezet és alapítója közötti viszony elmérgesedése miatt ugyan 
rövidre sikerült ez a „villámlátogatás”, de magával hozta a „könnyek 
között írt levél” szintén némi idôt igénylô megírását (2Kor 2,4.9; 7,12; 
12,21; 13,1). Második levelében említi azt a halálos veszedelmet is, 
amelyet Efezusban kellett átélnie (2Kor 1,8kk). Feltehetôen ezzel a 
pontosabban nem részletezett viszontagsággal járt együtt az ebben a 
városban szenvedett fogsága, amelyrôl az óegyházi hagyomány emlé-
kezik meg.34 Egyesek szerint viszont ez a súlyos helyzet még az elsô 
levél megírása elôtt állt elô. Erre utalna ez az 1Kor 15,32-ben olvasha-
tó talányos megjegyzés: „Efezusban vadállatokkal küzdöttem meg.” De 
ha a két hír ugyanarról az eseményrôl szól, nehéz megmagyarázni,  
miért említi úgy az apostol, mintha olvasói még nem tudnának róla 
(2Kor 1,8).

Véleményem szerint ezek után nehéz elképzelni, hogy az elsô levél, 
vagyis az, amelyet ma az elsôként tartunk számon, Pál efezusi tartóz-
kodásának végén keletkezett. Inkább illik a közepére, vagy talán az 
elejére, tehát Kr. u. 54re, illetve 55re. 

3. a korinthusi tévelygés természete

A korinthusi gyülekezetben fellépô tévtanítás mibenléte a bibliai be-
vezetéstudomány egyik legnehezebben megválaszolható és legtöbbet 
vitatott kérdése. Pedig a levél teológiailag rendkívül fontos mondani-
valójának megértése nagymértékben attól függ, hogy milyennek téte-
lezzük fel azt a helyzetet, amelyben Pálnak állást kell foglalnia.

Tulajdonképpen három kérdéskör vár tisztázásra.
a) Hogyan tegyünk eleget az „audietur et altera pars” elvének, azaz 

miként ismerhetjük meg a valóságnak megfelelôen Pál korinthusi ellen-
feleinek álláspontját, amikor ôket magukat nincs módunkban „kihall-
gatni”, s csak Pál ellenvetéseibôl következtethetünk felfogásukra? 
Mintha a szobánkban telefonáló szavaiból kellene kitalálnunk a vonal 

34 Lásd Cserháti 1976, 14. o.
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túlsó végén levô fél kijelentéseit. Tegyük még azt is hozzá, hogy maga 
Pál is másodkézbôl, részint „Khloé emberei” révén (1,11), részint pe-
dig Sztefanásztól és társaitól (16,17) értesülhetett a gyülekezet életének 
fejleményeirôl. Nagyon körültekintôen kell tehát mérlegelnünk az el-
lenfelek véleményére utaló mozzanatokat.

b) Másodszor azt is alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy az apostol 
által kifogásolt álláspontok és magatartások közös nevezôre hozható, 
egységes szellemiséget képviselnek-e. Így például a hívôk feltámadá-
sában bizonytalankodók ugyanabból a körbôl kerülnek-e ki, mint akik 
a pártoskodást szítják (15. és 1—4. fejezet)? Még akkor is számolnunk 
kell különféle irányzatokkal, ha a levelet egységesnek, egy idôben ke-
letkezettnek tekintjük.35 Ezekben a kérdésekben legtöbb szava a fel-
merülô mozzanatok körültekintô magyarázatának van.

c) Végül pedig elfogadható választ kell keresnünk arra a régóta vi-
tatott kérdésre, hogy a korinthusi tévelygés milyen vallástörténeti ha-
tásokra vezethetô vissza, mert az ebben a kérdésben elfoglalt álláspont 
kihat az egész levél, de egyes részletkérdések megítélésére is.

a) az eltévelyedés tünetei a korinthusi gyülekezetben

Figyelembe véve az elôbb említett szempontokat, tanácsos mindenek-
elôtt „látleletet” készíteni az apostol által kifogásolt gondolkodásmód-
ról és életvitelrôl. Vagyis számba venni mindazt, amit Pál levelében 
elmarasztal és helyreigazítani kíván. Közben azonban számolnunk kell 
azzal a Schmithals36 és Feine—Behm—Kümmel37 által említett lehetô-
séggel, hogy Pál a gyülekezettôl távol félre is érthette a gyülekezet 
helyzetét, a kifogásolt álláspont természetét. A magam részérôl ezt 
nem tartom való színûnek. Pál jobban ismerhette a gyülekezetét annál, 
hogy — akár egy félretájékoztatás következtében is — hamis képet ala-
kított volna ki róluk. Közvetve ezt támasztja alá az általunk második-
ként számon tartott levél is, amelyben sok szó esik ugyan az apostol 

35 Lásd az I. fejezet 2. alfejezetének c) pontja alatt.
36 Schmithals 1956, 55. o.
37 Feine—Behm—Kümmel 1965, 202. o.
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és a gyülekezet között kialakult feszültségrôl, de ennek oka már Pál 
apostoli tisztének kétségbe vonásában, nem pedig az elsô levélben a 
gyülekezet fejére olvasott igaztalan vádakban rejlik (2Kor 3,1kk stb.). 
De megszívlelendô Schrage figyelmeztetése is.38 Szerinte hiba lenne az 
apostol minden érvelésébôl, intelmébôl ellenfeleinek álláspontjára kö-
vetkeztetni. Van, amikor a közös keresztyén hagyományra hivatkozik 
(1Kor 11,23kk; 15,3kk), vagy arra, amit más gyülekezetekben is kép-
viselt (4,17; 7,17; 14,33).

A gyülekezeti életnek az apostol által kifogásolt tünetei közül az 
egyik legfeltûnôbb a pártoskodás, csoportok képzôdése a gyülekezeten 
belül, és ezek viszálykodása vagy vetélkedése egymással. Még egy fél 
évszázaddal késôbb is ezt kell Római Kelemennek a gyülekezet szemé-
re vetnie (1Kel 47,1—3). Nem könnyû viszont a viszály gyökerét kita-
pintani. Kétségkívül jeles keresztyén személyiségek jelentették a hi-
vatkozási alapot (1,12). Talán némelyek a keresztelésüket végzônek 
tulajdonítottak olyan jelentôséget, mint a misztériumvallásokba be-
avatott a beavatójának. Úgy tûnik azonban, hogy a hivatkozás egy-egy 
személyre inkább eltérô teológiai álláspontok igazolását szolgálta. Gerd 
Theißen a pártoskodást szociológiai tényezôkre vezeti vissza. Úgy lát-
ja, hogy az egymással vetélkedô csoportok vezetôi azok a tehetôsebb 
korinthusi keresztyének voltak, akik egyik vagy másik közöttük tevé-
kenykedô igehirdetôt befogadták és ellátták. Pál érvelésébôl viszont 
arra következtethetünk, hogy ennél többrôl lehetett szó. A gyülekezet 
tagjaiban, fôként a mûveltekben erôteljes igény ébredhetett egy mé-
lyebb istenismeret vagy „bölcsesség” () iránt, amelyet elsôsorban 
Apollós szolgálata elégíthetett ki. Legalábbis az a körülmény, hogy Pál 
a maga munkáját elsôsorban az övével veti össze (3,4kk), erre enged 
következtetni.

A 4. fejezetben — még az elôzôekkel összefüggésben — az apostol a 
korinthusi hívek szemére hányja elbizakodottságukat. Úgy tekintenek 
önmagukra, mintha máris felülkerekedtek volna mindenen, mintha 
máris Isten országának biztonságában lennének (4,6kk). A teológia-
történetben „perfekcionizmus” néven ismerôs ez az irányzat. Hogy ez 
a felfokozott öntudat mire támaszkodik, azt nem könnyû megmonda-

38 Schrage 1991—2001, 1. 40. kk.
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ni. A különféle vélemények közül legvalószínûbbnek azokat tarthatjuk, 
amelyek valamilyen magasabb rendû istenismeretre vagy lelki, pneu-
matikus élményre, megragadottságra gondolnak.

Különféle erkölcsi kisiklások is elôfordultak a gyülekezetben. Volt, aki 
a mostohaanyjával élt együtt (5. fejezet), voltak, mégpedig gyülekeze-
ti tagok, akik világi bíróság elôtt pereskedtek egymással (6,1—8), és 
voltak, akik keresztyén létükre a kikötôvárosban hemzsegô könnyen 
kapható nôkkel adták össze magukat (6,13kk). Efféle erkölcsi bukás 
nem egy keresztyén közösségben elôfordul, és nem tekinthetô rend-
kívülinek. Pál soraiból azonban arra következtethetünk, hogy ezek a 
bûnök szintén egy sajátos szabados felfogásból eredtek. Jelszavuk a ke-
resztyén ember szabadságát kifejezô „minden szabad nekem” felkiáltás 
lehetett (lásd 6,12; 10,23). A nemi kapcsolatokat bizonyára nem te-
kintették többnek, mint más testi szükségleteket, az evést és ivást 
(6,13). Összefügghet-e vajon ez a szabadosság az elôbb említett sajátos 
eszkatológiai látásmóddal, amely szerint a hit által, a Lélek ajándéká-
nak vétele révén már tökéletesekké lettek, s ennélfogva mint felsôbb-
rendû keresztyének — Nietzsche szavaival — „már túl vannak jón és 
rosszon”?

Ezzel az erkölcsi szabadossággal viszont nehezen egyeztethetôk ösz-
sze azok az aszkétikus törekvések, amelyek szintén megfigyelhetôk a gyü-
lekezet életének egyes megnyilvánulásaiban. Pál a 7. fejezetben a gyü-
lekezetnek egy írásban feltett kérdésére válaszol, amely valószínûleg 
arra vonatkozott, hogy nem kellene-e a keresztyén házastársaknak nemi 
önmegtartóztatásban élniük, a jegyeseknek pedig nem lenne-e jó már 
egyáltalán magának a házasságnak a kötelékétôl is tartózkodniuk. Tud-
juk, hogy az idealista görög gondolkodás hajlamos volt az emberi élet 
testi oldalát alsóbbrendûnek tekinteni. De talán nemcsak ez húzódik 
meg a nemi aszkézis hátterében. Az apostol érvelésébôl arra következ-
tethetünk, hogy a végidôkre, a világ közeli végére vonatkozó (eszkato-
logikus) várakozások is közrejátszhattak ennek a szemléletnek a ki-
alakulásában (7,17.24.29.35). Könnyen elképzelhetô, hogy a gyüleke-
zetnek egy másik csoportja képviselte ezt a szigorúbb erkölcsi felfogást, 
szemben a mindent megengedôkkel. Ha viszont a görög szemléletbôl, 
vagy akár valamiféle eszkatologikus „pánikból” ered, akkor az sem le-
hetetlen, hogy ez az aszketikus hajlandóság csupán ugyanannak az 
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éremnek a másik oldala. Ugyanis a törekvés a házastársi kötelességek 
elhárítására könnyen párosulhat erkölcsi lazasággal is.

A bálványáldozati hús kérdésében viszont már kétségkívül két egy-
mással ellentétes felfogás alakult ki a korinthusi gyülekezetben. Azok, 
akiket Pál apostol erôseknek (ˆ, lásd Róm 15,1; , lásd 
1Kor 10,22), nevez, istenismeretükre hivatkozva nem firtatták, hogy 
az általuk vásárolt vagy vendégségben elébük tett húsnak van-e valami 
köze a pogány kultuszokhoz. Sôt lelkiismeretfurdalás nélkül vettek 
részt bálványtemplomokban rendezett „fogadásokon” (8,10; 10,26) is. 
Teológiailag, a hit alapjáról kiindulva az apostol is velük ért egyet (8,4; 
10,25). Mégis felfedezi viselkedésükben az elbizakodottság veszélyét 
(10,12). Az „erôsekkel” szemben az „erôtlenek” (, lásd 
1Kor 8,11—12; Róm 14,2.4; , lásd Róm 15,1) viszont tartóz-
kodtak mindennemû hús fogyasztásától, mert féltek attól, hogy a po-
gány szellemiség démonikus befolyása alá kerülnek (1Kor 8,7). Bár Pál 
teológiailag az „erôsekkel” tart, a szeretet alapján arra kéri ôket, hogy 
legyenek tekintettel az „erôtlenek” sérülékenyebb lelkiismeretére, és 
ne éljenek gátlástalanul keresztyén szabadságukkal. A bálványáldozati 
hús evése körül kialakult ellentét tanulságos számunkra, mert olyan 
magatartási formákat alakított ki, amelyek már az eddig sorra került 
kérdésekben is feltûntek,39 ugyanakkor az apostol mégsem tör egyér-
telmûen pálcát felettük. 

Könnyen lehetséges, hogy Korinthusban már ebben a korai idôben 
is megszólaltak olyan hangok, amelyek kétségbe vonták Pál apostoli tekin
télyét. Úgy tûnik, a fô kifogás vele szemben, hogy az evangélium többi 
képviselôjével ellentétben ô nem fogad el a gyülekezet tagjaitól anyagi 
támogatást (9,15kk). Talán nem is az evangéliumért hálás gyülekezet 
megsértôdésérôl volt szó. Már a pártoskodás elemzésénél feltételeztük, 
hogy egyes jelesebb keresztyén személyiségek elôtérbe állításában je-
lentôs szerepet játszhattak az ôket elszállásoló tehetôsebb házigazdák.40 
Ez a házigazdai szolgálat nyilván nagyobb befolyást is jelenthetett a 
házigazda számára. Pál ezzel szemben azáltal, hogy saját kezével ke-

39 Egyfelôl elbizakodottság, illetve gátlástalanság, másfelôl pedig hitbeli bizony-
talankodás. Lásd 35—36. o.

40 Lásd 37. o.
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reste a kenyerét, és így „ingyenessé tette az evangéliumot”, nem vált 
lekötelezettjévé senkinek (9,18).

Homályosak és ennélfogva vitatottak azok az indítékok is, amelyek 
odavezettek, hogy a gyülekezet istentiszteleti alkalmain nôk fedetlen 
fôvel prófétáltak (11,2—16). Félreértés ne essék, Pál nem a nôk prófétai 
szolgálata ellen emel szót. Sokkal inkább azt kifogásolja, hogy miköz-
ben prófétálnak, feledtetni akarják nôi mivoltukat. Ha ez a magyarázat 
helytálló, akkor megintcsak valamiféle eszkatológiai tévedés húzódhat 
meg a háttérben. Azt hihették ugyanis ezek a prófétanôk, hogy a Jézus 
Krisztusban hívô számára már e földi életben megszûnik a nemek köz-
ti különbség, már most nincs „Jézus Krisztusban sem férfi, sem nô” 
(Gal 3,28).

Hasonlóképpen feltételezésekre vagyunk utalva, amikor az úrvacso-
rával egybekötött szeretetvendégségen (másképpen: agapén) kialakult 
visszásságok okait keressük (11,17—34). Ma már egyre több kutató 
képviseli azt a nézetet (lásd az igeszakasz magyarázatánál), hogy Pál a 
szeretetlenségük miatt marasztalja el a gyülekezet tagjait. A korán érke-
zôk nem várják meg a késôket, s míg ezek megérkeznek, elfogyasztják 
a magukkal hozott ennivalót. A késôbb jövôk nem pontatlan emberek 
voltak, hanem olyanok, akiknek az idejével a gazdájuk rendelkezett. 
Ôket bántották meg a türelmetlenek. Nem kell tehát feltétlenül vala-
milyen úrvacsorával kapcsolatos tanításbeli eltévelyedésre gondolnunk. 
De ha feltételezzük, mégpedig joggal, hogy a korábban érkezôk a tehe-
tôsebbek, a mûveltebbek és ennélfogva a gyülekezet hangadó tagjai 
voltak, akkor valamiképpen ez a jelenség is beletartozik a kifogásolt 
korinthusi szellemiség összképébe. Mindezen túlmenôen azoknak a 
kutatóknak a véleményét sem lehet figyelmen kívül hagyni, akik a test-
vérietlenség megnyilatkozása mögött egy olyan szentségértelmezést is 
gyanítanak, amely feltételezi az úrvacsora „ex opere operato”, vagyis a 
vele élô hitétôl, magatartásától független hatását.

Az istentiszteleteken mutatkozik meg a korinthusi gyülekezetben 
lábra kapott eltévelyedés egyik legjellegzetesebb tünete, mégpedig a 
látványos lelki jelenségek (¦, lásd 12—14. fejezet) túlbecsülése. 
Isten Lelkének vétele és hatása bizonyára fontos eleme volt keresztyén 
önértelmezésüknek. Ezzel az apostol még messzemenôen egyetértett 
volna. Ám úgy látszik, hogy Korinthusban egyesek a Lélek munkáját 
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nem tartalmi, hanem formai oldalról közelítették és ítélték meg. Vala-
miféle transzcendens, nem e világi erônek tarthatták, amely ha megnyi-
latkozik, megváltoztatja az ember megszokott magatartását, és rendkí-
vüli dolgokra teszi képessé. Éppen ezért a Lélek különféle megnyilvánu-
lásai, ajándékai () között a nyelveken szólást (
) különösképpen is nagyra értékelték. Pál három fejezetet is szen-
tel ennek a kérdésnek (lásd 12—14. fejezet), amelyekben nem vitatja a 
lelki ajándékok jelentôségét, csak tartalmi, evangéliumi szempontból 
rangsorolja ôket.

Végül meg kell említenünk azokat, akiket az apostol a 15. fejezetben 
igazít helyre a Krisztusban hívôk feltámadásával kapcsolatban. Gondolat-
menetébôl nem tûnik ki egyértelmûen, hogy milyen alapon tették ezt 
kérdésessé egyesek a gyülekezetben. Ennélfogva nem is könnyû el-
dönteni, hogy az általuk táplált reménység vagy éppen reménytelenség 
beletartozik-e a már említett többi tünetcsoportba, vagy sem. A ku tatók 
többsége a többször is észlelt eszkatológiai egyoldalúság41 jelentkezé-
sét véli felfedezni ebben az esetben is. Van, aki a már szintén szóba 
került „bölcsességspekuláció”42 hatásának tulajdonítja.43 Végül is ha 
egyáltalán kimondható a feltámadásnak a gyülekezetben kialakult re-
ménységével kapcsolatban a végsô szó, akkor az csakis alapos és körül-
tekintô exegézis után lesz lehetséges.

Az eltévelyedések tekintélyes listáját állíthattuk össze. Túlzás volna 
azonban emiatt pálcát törni a gyülekezet felett, vagy leírni azt. Amit 
az apostol kifogásol, az bizonyára nem vonatkozik minden egyes gyü-
lekezeti tagra. Azok pedig, akiket helyre kell igazítani, a gyülekezet 
legtevékenyebb rétegéhez tartoznak. Régi tapasztalat, hogy éppen a 
legaktívabb keresztyének és a leglendületesebb gyülekezeti élet van 
leginkább kitéve a félrecsúszás veszélyének. Habár Pál ezt a körülményt 
nem veszi félvállról, hanem alapos teológiai alapvetéssel igyekszik hely-
reigazítani a tévedéseket, levelében sehol sem vádolja a korinthusi 
keresztyéneket azzal, hogy Krisztust megtagadták vagy elhagyták vol-
na. Már maga a levél megírása tanúskodik változatlan pásztori felelôs-

41 Lásd 38., 40. o.
42 Lásd 37. o.
43 Sandelin 1976, 135. o.
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ségérôl irántuk. Pedig másképpen is értékelhette volna a helyzetet. A 
galáciabeli gyülekezetek esetében például riadót fúj, mert „más evan-
géliumhoz” akarnak hajlani (Gal 1,6kk). Eddig nem kell elmennie a 
korinthusi testvérek „tévelygései” miatt.

b) a korinthusi tévelygés vallástörténeti gyökerei

Miután számba vettük a korinthusi gyülekezetben eluralkodó téves 
nézeteket, legalábbis amennyire ezek a levélbôl kihámozhatók, vala-
milyen magyarázatot kell keresnünk felszínre kerülésükre. Vajon annak 
a kornak melyik vallási áramlata befolyásolta képviselôiket? Látni fog-
juk, hogy a kérdéssel foglalkozók gyakran egymástól eltérô, sôt egymást 
kizáró eredményekre jutnak. Már ez a tény is óvatosságra int minket. 
Talán helytelen úton járunk, ha az okokat a keresztyénségen kívüli, 
külsô tényezôkben keressük.

A múlt század elsô felében a jeles tübingeni Újszövetség-kutató, 
Baur úgy gondolta, hogy Pál ellenfelei Korinthusban is éppúgy, mint 
Galáciában, judaisták, tehát a Tóra, a törvény elôírásainak megtartását 
az egyház tagjaivá lett pogányoktól is megkövetelô keresztyének voltak. 
Baur szerint ôk tartoznak a Pál által Krisztus-pártnak (1,12) nevezett 
csoportba.44 Nem találunk azonban, legalábbis az elsô levélben, egyet-
len olyan utalást sem, amely erre engedne következtetni. Úgy látszik, 
hogy a judaista agitáció abban az idôben még nem érte el a görög föl-
dön keletkezett gyülekezeteket. A zsidó eredetû keresztyén háttér fel-
tételezése ennek ellenére szívósan tovább él a kutatásban, esetleg azzal 
a különbséggel, hogy egy Péter apostol köré szervezôdô csoportot lát-
nak bennük.45 

Ennél sokkal meggyôzôbbnek tûnik az a feltételezés, amely a korin-
thusi tévtanítás eredetét a gnózis szellemi áramlatában keresi. Wilhelm 
Lütgert volt az, aki a 20. század elején, mégpedig Baur feltevésével 
szöges ellentétben arra a következtetésre jutott, hogy Pál korinthusi 

44 Baur 1831, 61. kk.
45 A századfordulón Weiß 1910, újabban pedig Vielhauer 1975, 341. kk. és Lü-

demann 1980, 118. kk.

Korinthus.indd   42 2008.04.02.   8:20:21



43

ellenfelei gnosztikus nézeteket képviselnek, és ôk rejtôznek a rejtélyes 
Krisztus-párt elnevezés mögött.46 Lényegében Rudolf Bultmann is 
gnosztikusokat lát bennük, de ezt az álláspontot az ô tanítványa, Wal-
ter Schmithals47 képviseli legkövetkezetesebben. Hivatkozik a korin-
thusiak felfogásában fellehetô dualizmusra, amely élesen szembeállít-
ja egymással a testet és a lelket, a bölcsesség túlértékelésére, a törté-
neti Jézus elutasítására (12,3?), arra az elképzelésre, hogy a feltámadás 
a Lélek kiáradásában már a földi élet során megtörtént stb. Bármeny-
nyire csábítónak tûnik is ez a feltételezés, hiszen a korinthusi meg-
nyilvánulások kétségkívül magukon viselik a hellenista szellemiség 
bélyegét, újabban mégis egyre többen elvetik. Udo Schnelle rámutat 
arra, hogy a korinthusi tévtanítók nem tekintik az istenséggel egylé-
nyegûnek magukat, nem utasítják el a teremtést mint egy alsóbbrendû 
istenség mûvét.48 Schrage ugyan nem tagadja a gnosztikus jellegû né-
zetek hatását, de hivatkozva a gnózisról folytatott messinai tanácskozás 
(1966) eredményeire, „születô gnózisról”, „korai gnózisról” vagy „gnosz-
ticizáló pneumatikosokról” hajlandó csak beszélni.49 De közvetett érv 
is szól az ellen, hogy a korinthusi tévelygéseknek kifejezetten gnosz-
tikus jellegük lenne: Pál a levelében teológiailag nemegyszer meglehe-
tôsen messzemenôen egyetért az általa bírált nézetekkel, például éppen 
a gnózis, az ismeret kérdésében (8,1). Bizonyára nem tenné ezt, ha 
ellenfelei valóban gnosztikusok lennének.

Tulajdonképpen nem sokban különbözik az elôzô feltételezéstôl az 
az elképzelés, hogy a korinthusi keresztyének között a hellenisztikus 
zsidóság körében különösen is kedvelt bölcsességspekuláció hatása érvé-
nyesült. Karl-Gustav Sandelin,50 Richard A. Horsley,51 Helmut Merk-
lein52 és mások szerint ebbe az irányba mutat a testnek és a léleknek 
a korinthusiaknál megfigyelhetô szembeállítása, a bölcsesség () 
nagyra értékelése, a két „elsô emberrôl” szóló mitikus elképzelés (1Kor 

46 Lütgert 1908, 134. o.
47 Schmithals 1956, 42—43. o.
48 Schnelle 1994, 87. o.
49 Schrage 1991—2001, 1. 52. o.
50 Sandelin 1976, 21. kk.
51 Horsley 1977, 224. kk.
52 Merklein 1992, 119. kk.
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15,45). Gerhard Sellin egyenesen Apollóst tekinti közvetítônek az ale-
xandriai hellenisztikus zsidóság, fôként a tudós filozófus, Philón és a 
korinthusi törekvések között.53 Noha a bölcsességspekuláció hatása a 
görög Ószövetséget, a Septuagintát olvasó korinthusiak esetében va-
lóban könnyen elképzelhetô, sok olyan vonása is van a közöttük terje-
dô felfogásnak, amely nem illeszthetô bele ebbe a képbe, mint például 
az extatikus jelenségek nagyra értékelése vagy a feltámadás elôvétele-
zése a földi élet idejére (4,8). Pál maga a görögök jellemzô vonásának 
tartja a bölcsességre való törekvést (1,22), tehát valószínûleg ebben a 
vonzódásban látja a korinthusiak vonzalmának a gyökerét is. Nem köny-
nyû eldönteni, hogy az apostol Apollóst teszi-e felelôssé a bölcsesség-
nek ilyen mérvû elôtérbe helyezéséért. Azzal, hogy a 3. és a 4. fejezet-
ben leszûkíti a különféle irányzatok által kivételesen nagyra tartott 
személyek körét, és csak Apollóst meg önmagát állítja párhuzamba, 
mintha valóban Apollós munkája eredményének tekintené a bölcses-
ségnek és az ismeretnek ezt a túlzott megbecsülését a korinthusiak 
között. De sem ebben a szakaszban, sem a levél végén nem találunk 
egyetlen halvány utalást sem arra, hogy közöttük feszültség volna.54

Vannak olyan feltételezések is, amelyek részletmegfigyeléseken alapul-
nak, és a korinthusiak felfogására aligha tekinthetôk jellemzônek. Így 
például nem meggyôzô az az állítás, hogy a korinthusiak még Pálnak 
egy korábbi, a legelsô hozzájuk intézett levelében (lásd 1Kor 5,9) ki-
fejtett álláspontját követik.55 Hasonlóképpen csak részben van igazuk 
azoknak, akik a korinthusi fejleményeket szociológiai okokra vezetik 
vissza.56

Viszont nagyobb figyelmet érdemel az a vélemény, amely szerint a 
korinthusiak tévelygésében tulajdonképpen ultrapaulinizmus, a páli teoló
gia túlfeszítése jelentkezik. Már Wilhelm Lütgert gondolt arra a 20. század 
elején, hogy Pál tanításának gnosztikus félreértésérôl kell beszélnünk,57 

53 Sellin 1982, 75. kk.
54 Lásd Schnelle 1994, 89. o.
55 Hurd 1983, 213. kk., 287. o. és nyomában Barrett 1968, 7. o.
56 Theißen 1974, 287. o. Pokorny’ 1973, 77. kk.
57 Lütgert 1908, 98., 115., 117. o.
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míg újabban58 a korinthusi jelenségekben inkább olyasféle, a páli taní-
tásra hivatkozó és lelki élményekkel, a tökéletesség elérésével hival-
kodó „rajongást” látnak, amilyennel a reformáció történetében is ta-
lálkozunk.59 Páltól származhat például a „minden szabad nekem” (6,12; 
10,23) jelmondata is, amellyel Korinthusban azután egyesek erkölcsi 
kilengéseiket igazolták. A korábban keletkezett elsô thesszalonikai 
levélben írja az apostol: „Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt meg-
tartsátok!” (5,21) De a korinthusiaknak is leír egy ilyen bátor monda-
tot: „Minden a tiétek!” (1Kor 3,22) Elképzelhetô tehát, hogy a korin-
thusi gyülekezetben néhányan rámenôsségükben következetesebbek 
akartak lenni magánál Pálnál is.

Talán nem Pál tanítja, hogy Krisztusban megszûnik minden különb-
ség (1Kor 12,13; Gal 3,28; Kol 3,11)? Ha ez így van — mondhatták 
Korinthusban az elszántabb keresztyének —, ne habozzunk, valósítsuk 
meg máris, még ebben az életben ezt a krisztusi egyenlôséget! Ter-
mészetesen ez az „ultrapaulinizmus” nem adhat mindenre magyará-
zatot, de figyelmen kívül sem hagyhatjuk a korinthusi helyzet megítélé-
sénél.

c) kísérlet a korinthusi tévelygés meghatározására

Az eddigiek meggyôzhettek minket arról, hogy a levél a korinthusi 
gyülekezet nehézségeit illetôen tág teret nyújt a különbözô, egymásnak 
ellentmondó feltételezések számára. De a tévedés kockázata ellenére 
sem kerülhetjük el az állásfoglalást, mert a magyarázat nagymértékben 
attól függ, hogy ebben a tekintetben milyen válaszokat fogalmazunk 
meg. Fordítva is igaz: a magyarázat adhat pontosabb képet a valós 
helyzetrôl. Ennek az exegetikai körforgásnak mûködnie kell, hogy közelebb 
kerüljünk az igazsághoz. Meg kell kísérelnünk tehát megrajzolni azt a 
képet, amely Pál apostol szeme elôtt is lebeghetett, amikor a korin-

58 Bornkamm 1979, 88., 90. o. Schlier 1956, 148. o. Käsemann 1960, 1. 111. o. 
Conzelmann 1969, 31. o.

59 Lásd Luther: Vorrede auf die Epistel S. Pauli an die Corinther. WA.DB 7,83.
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thusi gyülekezethez írt. Az elôzmények után nem tûnhet álszerénység-
nek, ha ezt a vállalkozást kísérletnek tekintem. Viszont olyan kísérlet 
ez, amelyet lelkiismeretes mérlegelés elôzött meg.

Egyetérthetünk Schragéval, aki a Pál által kifogásolt nézeteket egye-
nesen „korinthusi teológiának” nevezi.60 Ehhez még bátran hozzáte-
hetjük Schnelle megjegyzését: „ezt a teológiát a korinthusiak önálló 
teljesítményeként kell értékelnünk, amely nem vezethetô vissza egyet-
len vallástörténeti jelenségre sem”.61 Tehát nem máshonnan kölcsön-
zött, importált gondolatrendszer és magatartásforma. Kiindulópontjuk 
az a keresztyénség, amelyre Pál szolgálata által jutottak el. Természe-
tesen ennek a teológiának a kialakulására hatott az is, amit pogány 
múltjukból magukkal hoztak: a görögség vonzódása az érthetôhöz, 
egyúttal az értelem trónfosztása a misztikus elragadtatásban; a mulan-
dó testiség lebecsülése, ugyanakkor a testiség korlátot nem ismerô 
kiélése. Ne feledjük azt sem, hogy a szinkretizmus, a valláskeveredés 
világában vagyunk. 

Ha a korinthusi gyülekezetben fellépô jelenségeket „teológiának” 
tekintjük, akkor azt is feltételezzük, hogy egy összefüggô teológiai rend
szerrôl van szó, s nem töredékes teológiai ötletek halmazáról. A kérdés 
ezek után az, hogy ez a korinthusi teológia milyen erôvonalak mentén 
rendezôdik. Mi az a meghatározó pont, amely a többi megnyilvánulást 
is meghatározza? Vegyük újra sorra közülük a legjellemzôbbeket! Ve-
télkedés jelentôs keresztyén személyiségek körül szervezôdô csoportok 
között. A magasabb rendû istenismeret megszerzésének vágya. Ellent-
mondásos viselkedés e világi, testi dolgok kérdésében. A szabadság 
hangsúlyozása a gyengébbet, a szegényt tekintetbe vevô szeretet rová-
sára. Ehhez járul még az igen erôteljes fogékonyság a rendkívüli, vá-
ratlan, extázisban jelentkezô megnyilvánulások iránt. Most ne említsük 
a Krisztusban hívôk feltámadására tekintô reménység hiányát, mert 
összefüggése a „korinthusi teológiával” csak nehezen tisztázható.

Mindezek a megnyilvánulások kétségtelenül csak tünetek, amelyek 
egy mélyebben fekvô baj, egész keresztyén életük elhibázott irányának 
következményei. Mi ez az iránytévesztés, amely az egész tünetegyüttes 

60 Schrage 1991—2001, 1. 38. kk.
61 Schnelle 1994, 89. o.
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okozója? Említettük a „rajongás” Luther által gyakran használt fogal-
mát.62 Ez a kifejezés azonban nem tartalmi, hanem formális megjelö-
lése annak, hogy az ember nem veszi tudomásul az Isten által számára 
megszabott korlátokat. Ha viszont azt vizsgáljuk, hogy mi az, amiben 
Korinthusban egyesek túllépnek a maguk Isten adta lehetôségein, ké-
zenfekvônek tûnik a válasz: Isten eljövendô világának viszonyait akarják 
már e világ körülményei között megvalósítani. Azt mondhatnánk tehát, hogy 
a rajongásuknak és minden torzulásuknak a forrása egy tarthatatlan 
eszkatológiai tévedésben rejlik, tudniillik a „már most” és a „még nem” 
feszültségének, dialektikájának elutasításában. Már most akarnak ré-
szesülni abban, amit Isten még nem akar megadni nekünk, és nem 
sokra becsülik azt, ami már ebben az életben elnyerhetô.

De a végsô dolgok Isten által megszabott rendjének félreértése szin-
tén csak következmény, hiszen látni kívánják, megtapasztalni szeretnék 
mindazt, ami még csak hit által ragadható meg. A korinthusi gyüleke-
zetben fejét felütô tévelygés gyökere tehát még mélyebb rétegekbe 
nyúlik le. A tévelygés a szó szoros értelmében teológiai, vagyis olyasmi, 
ami Isten ismeretét érinti. Ezt a teológiát legtalálóbban Luther szó-
használatával a „dicsôség teológiájának”63 nevezhetnénk. Olyan isten-
ismeretrôl van ugyanis szó, amely Istent a dicsôségesben, tehát a le-
fegyverzô fenségben és nagyságban véli felismerni és tetten érni. Ha 
pedig ez Isten egyetlen létezési és megnyilatkozási módja, akkor az 
övéin is vissza kell tükrözôdnie valaminek ebbôl a dicsôségbôl. Ezért 
gondolhatják egyesek Korinthusban, hogy hitre jutásuk révén máris 
részesültek az eljövendô élet tökéletességében, és olyanokká lettek, 
akiken már nem fog semmi, akiknek minden sikerül. Ezért büszkélked-
nek egy magasabb rendû bölcsességgel, amely mélyebb betekintést 
biztosít számukra Isten titkaiba, ezért becsülik többre a Lélek látványos 
megnyilvánulásait, hiszen ezekben meggyôzôbbnek látják a nem e vi-
lági erôk mûködését, mint az emberileg is megmagyarázható igehirde-
tésben vagy a szeretet cselekedeteiben. S talán ez az oka annak is, hogy 
kétségbe vonták Pál apostolságát, hiszen azt látják az ô életében, hogy 
nem tud felülkerekedni erôtlenségein és viszontagságain. Még nem 

62 Lásd 45. o.
63 Resolutio az 58. tételhez in: Luther 1951, 18. o.
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„uralkodik” (4,8), mint ôk, sôt mint „halálra szánt” lett látványosság 
a világ számára (4,9).

A dicsôségnek ezzel a teológiájával szegezi szembe Pál a „kereszt 
teológiáját” (1,18). Isten számunkra meghökkentôen, paradox módon a 
kereszt gyalázatában mutatja meg isteni dicsôségét, és ennek megfele-
lôen az övéi is a „mégis-létforma” ellentmondásosságában (4,10—13) 
tükrözik Isten jelenlétének dicsôségét életükben. Az apostol minden 
eligazító válaszában felfedezhetjük a kereszt teológiájának következe-
tes alkalmazását. Ez semmiképpen nem jelenti azt, hogy Pál korin-
thusi ellenfelei maguk is „a dicsôség teológiájában” határozták meg 
teológiai álláspontjukat. Gyakran maga a beteg sincs tisztában beteg-
sége természetével. Pál az, aki így ismeri fel az összefüggéseket, mert 
az ô teológiai kiindulópontja mindig az, amit Isten cselekedett az em-
berért Jézus Krisztusban. Lehet, hogy valaki nem tud vele egyetérteni, 
de a kulcs a levél üzenetének megfejtéséhez akkor is ebben található. 
Kétségtelenül a „kereszt teológiájából” kiindulva sorakoztatja fel ér-
veit, mert éppen ez a kiindulópont kívánja meg, hogy ne hatalmi szóval, 
hanem a meggyôzés erejével próbálja meg helyreigazítani azt, ami „ki-
bicsaklott” Krisztus Korinthusban élô népében.
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II. CímzéS,  

köSzöntéS, háLaaDáS  

(1,1—9)
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Mielôtt belefognék a levél beköszöntô sorainak magyarázatába, meg 
kell ismételnem, amit már a Kolosséi levél1 és a Galata levél2 magya-
rázatának elején is hangsúlyoztam: Pál apostol valóságos levelet ír, tehát 
a történelem egy bizonyos pontján, egy meghatározott embercsoport-
nak, egy akkor kialakult helyzet megoldása érdekében írja. Ez értelem-
szerûen azt is jelenti, hogy nem reánk volt tekintettel, amikor levelét 
megírta. Nem is számolt az utókorral, hiszen — legalábbis a levél meg-
írásakor — abban a hitben élt, hogy Krisztus eljövetele még az ô életében 
véget vet a történelem menetének. Az már más kérdés, hogy a levél  
az írói szándéktól függetlenül Isten megszólító igéjévé lett. A levél 
mondanivalóját azonban csak akkor tudjuk megérteni, ha tekintettel 
vagyunk arra a sajátos és megismételhetetlen helyzetre, amely létre-
hívta.

A korinthusi levél korhoz kötött volta nyilvánul meg abban a körül-
ményben is, hogy az apostol a korabeli levélírói szokásokat követi, és az 
akkori formai elemeket alkalmazza. Az ókori levél írója elôször meg-
nevezi önmagát, majd a címzetteket és az ô illetôségüket. Ezt követi a 
köszöntés, amely görögül írt levél esetében legtöbbször a  igea-
lak segítségével történt (szó szerint: örülni, értelme szerint: „A leg-
jobbakat!”). A levélkezdet rendszerint a címzettet érintô hálaadó vagy 
könyörgô fohásszal folytatódik.

Pál apostolnál a levélforma minden eleme kibôvül. Ez azonnal szembe-
tûnik, amikor összehasonlítjuk olyan levelekkel, amilyeneket például 

1 Cserháti 1978, 39. o.
2 Cserháti 1982, 22. o.
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ApCsel 15,23—29-ben vagy 23,26—30-ban találunk. Ezek a szokásostól 
eltérô formai sajátosságok Pál leveleinél sok kutatót foglalkoztattak, 
akik megpróbálták azokat mûfajilag egybevetni a ránk maradt ókori 
levelekkel. Klaus Berger egyike azoknak, akik igen gazdag anyagon 
végezték el ezt az összehasonlítást. Berger arra a megállapításra jutott, 
hogy Pál levelei leginkább a prófétai levelekkel mutatnak rokonságot 
(vö. Jer 29,1—23), mert Jeremiás is közvetítôként, Isten megbízásából 
mondja tollba, amit eddig élôszóban adott tovább a címzetteknek. En-
nek megfelelôen „az apostoli levél kötelezô érvényû, Istenre vissza-
menô írásba foglalt apostoli igehirdetés”, amely „meghatározott kör-
höz” szól.3

A kibôvült formai elemeken tehát átüt a levél apostoli jellege. Meg-
tudjuk belôlük, hogy a levél írója és címzettjei milyen viszonyban van-
nak Istennel és egymással. Ezzel megütik azt az alaphangot, meghatá-
rozzák azt a kommunikációs közeget, kapcsolatrendszert, amelyben a 
mondanivaló a helyére kerülhet és elérheti célját. De megszólalnak 
olyan motívumok, elemek is, amelyek a levél mondanivalóját elôlegezik 
meg. Ez a megállapítás elsôsorban az 1,4—9-ben található hálaadó imád-
ságra illik, amely mintegy „zenekari nyitányként” készít fel a késôbb 
felhangzó fôtémákra. Amint azonban a magyarázatból látni fogjuk, már 
a címzésben is találhatunk utalást a késôbbiekre. A korabeli szokványos 
formai elemek ilyen tartalmi átlényegülése rávilágít egyrészt arra, hogy 
mielôtt Pál lediktálta volna a levelét, magában érlelte és formálta a 
mondanivalót, de arra is, hogy istentiszteleti használatra, felolvasásra 
szánta azt, vagy ahogy Klaus Berger megfogalmazza: „az újszövetségi 
levélnek nemcsak a kezdete és a vége tartalmaz áldást, hanem messze-
menôen annak kell tekintenünk az egész levelet”.4 Ezeken túlmenôen 
még az is nyilvánvalóvá lesz, hogy Pált Krisztus-hite és apostoli meg-
bízatása oly mértékben átitatja, hogy az formálni képes a közhelyszám-
ba menô formaságokat is.

3 Berger 1974, 219., 231. o. Vö. még Probst 1991, 61. kk., 105. o.
4 Berger 1974, 208. o.
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1. Címzés és köszöntés (1,1—3)

(1) Pál, Krisztus Jézus1 elhívott apostola2 Isten akaratából és Szósz
thenész, a testvér,3 (2) Isten Korinthusban levô egyházának,4 a 
Krisztus Jézusban megszentelteknek,5 az azokkal együtt elhívott 
szenteknek,6 akik segítségül hívják7 a mi Urunk Jézus Krisztus 
nevét8 bárhol, az ô lakóhelyükön vagy a mienkén; (3) kegyelem 
nektek és békesség9 Istentôl, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisz
tustól!

a Szöveg érteLme 1Krisztus Jézus: jézus krisztus neve szokatlan mó-
don fordított sorrendben áll. róm 8,34-et kivéve csak a levelek címzéseiben 
fordul elô így. ennek a szokatlan jelenségnek az okát ma már nehéz kiderí-
teni. a krisztus név eredetileg a messiást (Felkent) jelentette, de a nem zsidó 
fül számára ez az értelem már elkopott. jellemzô, hogy Suetonius római 
történetíró kresztusznak, azaz „kedvelt”-nek érti félre, amely gyakori rab-
szolganév abban az idôben.5 Lietzmann szerint ebben a sorrendben mégis 
átsüt valami az eredeti messiási jelentésbôl.6

2apostol: a görög szó értelme: küldött. Ilyen értelemben bárki az lehet, 
aki valamilyen megbízást hajt végre. így például epaphroditosz, akit a filip-
pi gyülekezet küldött Pálhoz (Fil 2,25). a rabbinizmus fontos szabálynak 
tekintette az úgynevezett „seliah”-törvényt, amely szerint a küldött olyan, 
mint a küldôje, vagyis teljhatalommal szólhat és cselekedhet megbízója ne-
vében. Pál azonban most az „apostol” szót sajátos értelemben használja olyan 
valakire, aki az elsô keresztyén nemzedék egy szûk köréhez tartozó, tekin-
télyes személyiségnek számított. az kétségtelen, hogy ez a tisztség nem 
folytatódott, de azt már nehéz tisztázni, hogy kik tartoztak az apostolok 
körébe. 2kor 11,13 alapján, ahol Pál „álapostolokról” ír, azt is joggal állíthat-
juk, hogy már kezdettôl fogva fennállt ez a bizonytalanság. az evangéliumok 
(mk 6,30; mt 10,2), de fôként Lukács (6,13; 9,10; 17,5; 22,14; 24,10; apCsel 
1,2.26; 2,37 stb.) jézus tizenkét tanítványát tekintik az apostolok körének, 
Pál viszont Barnabást (1kor 9,6) és természetesen magát is (1kor 9,6; 15,9) 
közéjük sorolja. mindent összevéve úgy tûnik, hogy apostol csak az lehetett, 
akinek a feltámadott jézus megjelent, akit jézus személyesen bízott meg az 

5 Suet V. 25.
6 Lásd Lietzmann—Kümmel 1969-ben, a Róm 1,1-re vonatkozó részt.
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evangélium hirdetésével, és akinek fáradozását a Szentlélek eredménnyel 
hitelesítette (1kor 9,1; 2kor 3,1.3).7

3Szószthenész, a testvér: írótársként való megnevezésében több minden 
szokatlan. már maga az a körülmény, hogy több személy szere pel a szerzôk 
között, ritka az ókorban, inkább csak testületi leiratokban fordul elô. Pál 
viszont a galata és a római levél kivételével mindegyik levelében belevon 
valakit a levelet írók körébe, elsôsorban munkatársait. ez alkalommal azon-
ban egy „keresztyén testvért”, holott ha timóteus nem is (lásd 4,17), apollós 
(16,12) és Sztefanász (16,17) Pállal együtt vannak efezusban, és az ô emlí-
tésük szintén sokat nyomott volna a latban. nyilván nyomós oka van annak, 
hogy az apostol felhívja a figyelmet Szószthenészre. Bizonyára korinthusi 
illetôségû,8 aki ha nem is aktív közremûködô a levél megírásában, de egyet-
ért Pállal abban, amit a gyülekezetnek ír. el tudom képzelni azt is, hogy ô 
volt az, akinek az apostol elôször megformálta gondolatait. ha éppen az ô 
nevét említi a magáé mellett, akkor ezt feltehetôen a levél kedvezô fogad-
tatása érdekében teszi. Szószthenész a gyülekezet szemében bizonyára te-
kintélynek számított. a magyarázók többsége nem lát elegendô alapot arra, 
hogy Szószthenészt az apCsel 18,17-ben ezen a néven említett zsinagógai 
elöljáróval azonosítsa, én azonban hajlok erre, éppen abból a megfonto lásból, 
hogy nem lehetett akárki, ha Pál helyzetét erôsíti a reá történô hivatkozás.

4lsten Korinthusban levô egyházának: a szó szerinti fordításnak így 
kellene hangoznia: „Isten egyházának (az új protestáns fordítás szerint: gyü-
lekezetének), amely korinthusban van.” ez azonban félreérthetô, egyúttal el 
is laposítja a teológiai tartalmat. az „egyház” vagy „gyülekezet” () szó 
két szempontból is állandó vita tárgya: a) mire vezethetô vissza ez a szó-
használat? b) minden keresztyént magában foglaló vagy csupán egy-egy 
településen élô keresztyének közösségét megjelölô fogalom-e? a válasz mind-
két kérdésre nagymértékben attól függ, hogy a másik kérdésben milyen 
eredményre jutunk. az mindenesetre bizonyos, hogy az elsô keresztyénség 
nem a „zsinagóga” szóval jelölte meg önmagát, ami pedig szintén össze-
gyülekezést jelent, pedig a zsidóság szóhasználata is erre ösztönözhette 
volna ôket. amikor ezzel szemben az  szóra esett a választás, akkor 
a legtöbb kutató szerint a görög nyelvû ószövetség, a Septuaginta hatása 
érvényesült, amely így jelölte meg a szent sátor köré gyülekezô népet a 
pusztai vándorlás idején. jürgen roloff viszont kétségbe vonja ezt a feltétele-
zést, mert a Septuaginta ebben a szóhasználatban nem következetes, s nem-

7 Lásd még Cserháti 1978, 40. o. Cserháti 1982, 23—24. o.
8 Schrage 1991—2001, 1. 101. o.
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egyszer a  (zsinagóga) szóval jelöli meg a szent sátort körülvevô 
népet. Szerinte az ôskeresztyénség a kumráni példát követte, mert az „Isten 
gyülekezete” kifejezés ennek a közösségnek az irataiban szerepel, mégpedig 
egy eszkatologikus valóság, Istennek a végidôkre megôrzött népe megjelö-
lésére.9 ezzel szemben Wolfgang Schrage10 és klaus Berger11 szerint az ôs-
gyülekezet hellenisztikus zsidó ágának hatása érvényesült az  szó 
felülkerekedésében, és ennek megfelelôen a szó megválasztását inkább an-
nak a görög jelentése, vagyis a népgyûlés indokolná. roloff véleménye látszik 
a legelfogadhatóbbnak, aki mellé legújabban merklein is csatlakozik,12 mert 
van rá példa, hogy Pál — valószínûleg az ôsegyház szóhasználatát követve 
— a krisztusban hívôket a „Lélek szerinti Izráelnek” (1kor 10,18) vagy „Isten 
Izráelének” (gal 6,16) nevezi, s ezzel félreérthetetlenül Istennek a végsô, 
eszkatologikus idôben összegyûjtött népét akarja megjelölni. 

másfelôl Pál az  szót elsôsorban az egy helységben élô keresztyé-
nekre, sôt olykor még egy-egy háznál összejövô istentiszteleti közösségre 
(vö. 1kor 16,19; kol 4,15; Filem 2) is alkalmazza, mégsem adhatunk igazat 
josef hainznak,13 aki szerint Pál csak helyi gyülekezetekrôl tud, s nem tud 
„összegyházról”. Pedig számtalanszor beszél egyes számban az -ról 
úgy, ahogy mt 16,18-ban is találkozunk vele, például nem az általa üldözött 
„gyülekezetekrôl”, hanem „egyházról” vall (1kor 15,9; gal 1,13; Fil 3,6). még-
pedig nem úgy gondol erre az egyetlen egyházra, mint egyes helyi gyüleke-
zetek összefogásából létrejött szövetségre, mert meggyôzôdése szerint nem 
a helyi gyülekezetek hozzák létre az egyházat, hanem fordítva. valójában a 
szó igazi értelmében vett „anyaszentegyház” szüli az evangélium által (róm 
1,16) a különbözô helyeken helyi „egyházakban” (-kban) összegyü-
lekezô keresztyén népet. ez elsôsorban nem történelmi felismerés Pálnál, 
bár a jeruzsálemi ôsgyülekezet szerepét sohasem akarja kisebbíteni (lásd 
gal 6,6kk). egyházfogalma teológiájából fakad. valóban Isten által „elhívot-
taknak” (, vö. róm 8,33; 16,13) tekinti a krisztusban hívôket, hiszen 
az összegyûjtô szerep valóban Istené Pál szerint (1kor 1,2). „krisztus testét 
nem lehet részekre osztani” (1kor 1,13), amint részekbôl összetenni sem. a 
2. vers elején nagy valószínûséggel már az egyház „ökumenikus” szemlélete 
jelentkezik, és ezt szándékozik érzékeltetni a szövegben szereplô fordítás. 

 9 EWNT 1. 998—999. kol.
10 Schrage 1991—2001, 1. 102. o.
11 Berger 1976, 168. kk.
12 Merklein 1992, 69. kk.
13 Hainz 1972, 251. o.
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a 2. vers vége külön is felhívja a korinthusiak figyelmét a „bárhol” élô keresz-
tyé nekre. nem egy magyarázó ezt a páli levélkezdetekben szokatlan kité rôt 
késôbbi betoldásnak veszi,14 pedig nyilvánvaló, hogy Pál már a kezdet kez-
detén elejét akarja venni annak a más gyülekezettel nem törôdô gyülekezeti 
önelégültségnek, amelynek veszélyére majd a levelében több ízben is fel kell 
hívnia a korinthusiak figyelmét (4,17; 7,17; 14,33).

5Krisztus Jézusban megszentelteknek: ez utóbbi kifejezés befejezett 
szenvedô (pass. perf.) igealak, s ez is azt mutatja, hogy az a szentség, amely-
rôl szó van, nem a gyülekezet erkölcsi teljesítménye. Isten volt az, aki krisz-
tus jézus által egyszer s mindenkorra elkülönítette magának ôket.

6elhívott szenteknek: tulajdonképpen az elôbbi kijelentést ismétli meg 
az apostol most már egy hagyományos elnevezéssel. „Szentek” az ószövet-
ségben a választott nép (2móz 19,6), a „maradék”, azaz Izráel megmaradt 
töredéke a fogság után (ézs 4,3; 62,12), végül Isten népe az utolsó idôkben 
(hen 1,9; 48,7; 1Qm 3,5; 6,6).15 De így nevezi magát az ôskeresztyénség is, 
„valószínûleg már a jeruzsálemi ôsgyülekezettôl kezdve”.16 valóban gyakran 
maga Pál is a jeruzsálemi keresztyéneket emlegeti így, fôként a nekik gyûj-
tött adományokkal kapcsolatban (róm 15,25; 1kor 16,1; 2kor 8,4; 9,1.12). 
kümmel hangsúlyozza karl holl-lal szemben, hogy ez az elnevezés nemcsak 
a jeruzsálemi keresztyéneket illette meg.17 ezt támasztja alá a most szóban 
forgó szöveg is.

7segítségül hívják: Szintén már az ószövetségbôl ismerôs fordulat (zsolt 
99,6; jóel 3,5). hans Conzelmann megjegyzi, hogy nem csupán imádságról, 
hanem az istentiszteleten elhangzó ünnepélyes megszólításról (akklamáci-
óról), tulajdonképpen hitvallásról van szó.18 Úgy tûnik, alig jelent többet 
annál, mint ha valakit istenfélôként emlegetnek (apCsel 9,14.21; 2tim 2,22). 
róm 10,12—13 viszont olyan megnyilvánu lásnak tekinti, amelyben az igazi 
hit fejezôdik ki. aki tehát „jézus krisztus nevét” hívja segítségül, az tôle 
várja a végsô, eszkatologikus szaba dítást. 

8Jézus Krisztus nevét: a bibliai korban a név és a személy szorosabban 
kapcsolódott egymáshoz, mint a mi idônkben. ezért ha valaki „segítségül 
hívja jézus krisztus nevét”, akkor hitével a feltámadott Úrhoz fordul, s nem 
csupán varázsszóként használja és hajtogatja ezt a nevet. 

14 Johannes Weiß törli a szövegbôl. Lásd az NA27 apparátusát.
15 Qumrán, 170., 172. o.
16 Conzelmann 1969, 36. o.
17 Kümmel 1968, 16. o.
18 Conzelmann 1969, 37. o.
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9kegyelem nektek és békesség: a magyarázók többsége szerint Pál itt a 
levélforma görög és keleti köszöntô elemeit ötvözi egybe és formálja át, hogy 
keresztyén tartalom hordozója lehessen.19 a görög levélíró a  igével 
üdvözli a címzettet, amit „a legjobbakat”, szó szerint „örvendezést” kíván-
sággal adhatnánk vissza. Pál ennek az üdvözletnek a helyébe a hasonló 
hangzású -t helyezi, ami Isten kegyelmét idézi az olvasó emlékezetébe. 
az emberi életnek ehhez a fontos feltételéhez egy nem kevésbé nélkülözhe-
tetlen kívánalmat kapcsol, amellyel viszont a zsidó, de általában a keleti 
ember mind a mai napig köszönti azt, akivel kapcsolatba kerül. ez pedig a 
 (sálóm), amelyet görögre általában az  (békesség) szóval fordítanak, 
noha a sálóm fogalma a zavartalan nyugalmon kívül mindent magában fog-
lal, ami a boldoguláshoz szükséges. aki ezt kapja ajándékba Istentôl, olyan, 
mint „a folyóvíz mellé ültetett fa” (zsolt 1,3). — klaus Berger szerint a köszön-
téshez tartozó kéttagú apostoli áldásnak megvan az elôzménye a zsidó-
ságban, de a keresztyén liturgiában is. Liturgikus elemre utal ugyanis a névelô 
és az állítmány hiánya.20 De még figyelemreméltóbb klaus Bergernek az a vé-
leménye, hogy „a levél kezdetén használt »kegyelem« nem a görög köszön-
tés () helyébe lép, mert az már eredetileg is az áldásformulához tarto-
zott”.21 ehhez még hozzáteszi: „a gyülekezet a kegyelem és békesség áldá-
sát a levélben foglalt apostoli igehirdetés révén nyeri el a valóságban is.”22

a LevéLréSzLet kIBontáSa (1) A levél korabeli szokásokhoz igazo-
dó címzése félreérthetetlenné teszi, hogy valóságos személyek között 
létrejött valóságos levélváltással van dolgunk, a történelem egy bizo-
nyos pontján, meghatározott körülmények szorításában. Jézus története 
folytatódik a benne hívôk történetével az emberiség történetében. De az 
apostol a címzést arra is felhasználja, hogy ennek a történetnek akko-
ri szereplôit Isten által elrendelt helyükre emlékeztesse.

Amikor Pál megnevezi magát a levél írójaként, akkor a gyülekezetet 
a köztük lévô különleges viszonyra emlékezteti. Nem egyik tanítójuk-
ként szól hozzájuk, hanem mint aki „Krisztus Jézus erôterében az evan-
gélium által világra hozta ôket” (lásd 4,15), vagyis aki által Isten né-
pének tagjai lettek. Isten eszközeként neve nemcsak ismerôs nekik, 

19 Foerster: ThWNT 2. 412. o. 78. jegyz.; Conzelmann: ThWNT 9. 384. o.
20 Lohmeyer 1927, 161. o.
21 Berger 1974, 201. o.
22 Berger 1974, 219. o. Lásd még Lohmeyer 1927, 161. o.
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hanem létfontosságú is lett a számukra. Ezért a pártoskodók által zász-
lóként lobogtatott nevek között az ô nevét különleges hely illeti meg. 
Nem a minôség, hanem a megbízatás miatt.

Pál önmagát Krisztus Jézus elhívott apostolaként határozza meg. 
Ô tehát „küldött”, aki nem önhatalmúlag, de küldôje megbízásából 
teljhatalmúlag cselekszik. Mint szemtanúnak, feladata a Krisztussal tör-
téntek hírül adása és jelentôségük kifejtése. Ha Istennek úgy tetszett, 
hogy a történelem egy bizonyos pontján egy meghatározott személyben, 
Jézus Krisztusban fedje fel a bûnösök iránti szeretetét, akkor olyanok-
ra is szükség volt, akik ezt felfedik a történelemnek idôben és térben 
más ponton élô résztvevôi számára. Az apostol az eszközök láncolatá-
ban az elsô és meghatározó szem. 

Krisztus Jézus azonban Pál számára nemcsak igehirdetésének a tárgya, 
hanem megbízója is. Pál nem önjelölt apostol, nem más ember közve-
títésével lett azzá,23 hanem maga az Úr Jézus Krisztus hívta el erre a 
szolgálatra. Ez a tény egyszerre jelent számára elkötelezést Krisztus iránt, 
de függetlenséget is minden emberi tekintélytôl és elvárástól. Mindemö-
gött Isten akarata húzódik meg. Amikor Jézus Krisztus ôt, az egyház-
üldözôt apostolává tette, akkor, mint mindenben, Isten aka ratával 
megegyezôen cselekedett. Ennek megfelelôen a levél írójának, de 
olvasójának is Isten elôtt kell mérlegre tennie a levél minden szavát.

Az apostol maga mellett megemlíti Szószthenészt, a testvért is. 
Felfoghatjuk ezt captatio benevolentiae-nek is, vagyis olyan szónoki 
fordulatnak, amellyel a gyülekezet jóindulatát akarja megnyerni egy 
közülük való keresztyén említésével. Joggal feltételezhetjük azonban, 
hogy Pálnak nyomósabb oka is volt Szószthenész nevének megemlíté-
sére. A levél megírásában bizonyára nem volt meghatározó szerepe. 
Jelentôsége éppen abban van, hogy ô „testvér”. Az apostoli küldetés 
értelme fogalmazódik meg ebben, hiszen minden ôértük, a csupán Krisz
tusban testvérként meghatározható emberekért történik. De az apostol sem 
magányos óriás, hanem Isten népének tagja, akikért és akikkel közösség-
ben töltheti be hivatását.

(2) Pál a címzés kibôvítése révén a címzett gyülekezetet is rá akarja 
ébreszteni önmagára, helyzetére és rendeltetésére. Isten Korinthusban 

23 Lásd Gal 1,11—12 in Cserháti 1982, 50. kk.
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levô egyházának nevezi ôket. Amint az apostol esetében is, a gyüle-
kezet történetében nemkülönben minden Isten akaratában gyökerezik. 
Úgy tûnik, a korinthusi keresztyének túlzott jelentôséget tulajdoníta-
nak saját döntésüknek, lelki élményeiknek, a gyülekezeti élet mozgal-
masságának.24 Ezért Pál már a címzésben tudatosítani akarja bennük, 
hogy nem ôk hozták létre az egyházat Korinthusban, és nem is ôk él-
tetik, hanem Isten egyetemes egyházának szolgálata révén jött létre közöttük 
a helyi egyház, a gyülekezet, mégpedig Isten teremtô akaratából és 
szeretetébôl, ugyanis a birtokos rag Isten neve után nem genitivus 
possessivust (birtokos jelzôt), hanem genitivus auctorist (szerzôre, 
létrehozóra utaló birtokos jelzôt) jelöl.25 De a címzetteknek arra is rá 
kell ébredniük, hogy Korinthusban az egyetlen egyháznak egyetlen 
gyülekezete van, és a levél így nem egy gyülekezetet megosztó párthoz, 
hanem az egész gyülekezethez szól (lásd 1,12—13).

Az apostol Istennek Korinthusban élô népét Krisztus Jézusban 
megszenteltnek, majd elhívott szenteknek nevezi, noha életvitelüket 
egyébként sok kifogás érheti (lásd 5,11; 6,9kk). Szentségük ugyanis 
abban van, hogy Isten kiválasztotta, elhívta és elkülönítette magának 
ôket, mint egykor Izráel népét (2Móz 19,6), most pedig a végidôben 
minden népbôl elhívja gyermekeit. Szentségük tehát nem erkölcsi erô-
feszítésük végeredménye, hanem kiinduló helyzet, kapott szentség (pasz-
szív, szenvedô formában történô fogalmazás), Krisztus Jézus nekik 
ajándékozott szentsége (lásd 1,30) a keresztség megtisztító fürdôjében 
(lásd 6,11). Ennélfogva ezt a szentséget nem elérni, hanem megôrizni 
kell Istenhez igazodó életvitellel.

A Korinthusban levô gyülekezetnek már a címzés hallatán észre kell 
vennie a velük azonos módon elhívott szenteket, éljenek bárhol, 
az ô lakóhelyükön vagy az apostol tartózkodási helyén, tehát a 
földön élô egész egyházat. A „szentek” elnevezés elsôsorban a jeruzsá-
lemi ôsgyülekezetet illette, de Pál szerint azok a gyülekezetek is örök-
lik ezt a kiváltságot, amelyek a jeruzsálemi tôbôl fakadtak. A korinthu-
si gyülekezet következésképp nem élhet belterjesen, más gyülekezetektôl 
függetlenül, velük mit sem törôdve. Hálásaknak kell lenniük azoknak 

24 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetének a) pontja alatt.
25 Lásd Schrage 1991—2001, 1. 102. o. 27. jegyz.
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a gyülekezeteknek — és egyúttal tekintettel is kell lenniük reájuk —, 
amelyeknek valamilyen módon részük van a korinthusi gyülekezet lét-
rejöttében. Nem baj, ha egy-egy gyülekezet sajátos színt képvisel az 
egyház egészében. A baj csak akkor kezdôdik, amikor a különbözô ar-
culattal rendelkezô gyülekezetek már nem veszik figyelembe, hogy 
mindannyian segítségül hívják mindnyájuk Urának, Jézus Krisz
tusnak a nevét, ami minden különbségnél súlyosabban esik latba. 

(3) Amint a szöveg értelmezésénél láttuk, Pál esetében — nála egyéb-
ként megszokott módon — a címzettek megnevezését nem egy közhely-
szerû jókívánság, hanem az „apostoli köszöntés” követi: kegyelem 
nektek és békesség! Nem boldogulást kíván tehát, hanem azt a két 
feltételt, amelyek teljesülése esetén valóban helyére kerül az ember 
élete. A kegyelem elsôsorban Isten bûnbocsátó jóindulata a bûnös iránt, 
de ezzel együtt Isten szeretetének sokféle megnyilatkozása is. Így pél-
dául az a feladat, amely Pálnak jutott osztályrészül (vö. 3,10; 15,10). 
A békesség sem csupán a lélek nyugalma, hanem azoknak a feltételek-
nek az összessége, amelyek között Isten akarata szerint fejlôdhet és 
gyümölcsözhet az emberi élet. Ilyen békesség nyilván ott van, ahol ezt Isten 
kegyelmes közbelépése lehetôvé teszi. Viszont van-e nagyobb kegyelem Isten 
részérôl, mint ennek a békességnek a megteremtése erre sóvárgó em-
berek között? Az „apostoli köszöntés” ezért minden lehet, csak nem 
jámbor óhaj. Meg is valósulhat abban az esetben, ha a gyülekezet Isten 
üzenetének fogja tekinteni az apostol levelében leírtakat.

Mert „kegyelem és békesség” Istentôl, mindnyájunk Atyjától és 
az Úr Jézus Krisztustól származik. Pál nem hiszi, hogy ô a maga böl-
csességével és erejével képes volna rendbe hozni a gyülekezet össze-
kuszált dolgait. De ami nem telik tôle, azt Isten megteheti. Mindezt 
egyformán reméli Istentôl, az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól. Ha az 
Atya és a Fiú viszonyát vizsgáljuk Pál apostol krisztológiájában, akkor 
igazat kell adnunk Conzelmann-nak, aki szerint Krisztus elvileg alá 
van rendelve Istennek, a „gyakorlatban” viszont „kooperációról, együtt-
mûködésrôl van szó”.26 Isten Krisztushoz segíti az embert, hogy azután 
Krisztus által Isten szándéka váljon valóra életében, és így ôk együtt 
legyenek a nélkülözhetetlen kegyelem és békesség szerzôi.

26 Conzelmann 1969, 38. o.
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2. hálaadás a gyülekezeti  
élet gazdagságáért (1,4—9)

(4) Hálát adok az én Istenemnek1 mindenkor tiértetek Istennek 
ama kegyelme miatt,2 amely osztályrészül jutott nektek Krisztus 
Jézusban, (5) mivel minden tekintetben meggazdagodtatok ôben
ne minden igével és minden ismerettel,3 (6) minthogy4 a Krisz
tusról szóló5 tanúságtétel megszilárdult közöttetek. (7) Úgyhogy 
ti nem szenvedtek hiányt semmilyen kegyelmi ajándékban,6 mi
közben várjátok a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését,7 (8) aki 
megerôsít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi 
Urunk Jézus Krisztus napján. (9) Hû az Isten, aki által meghívást 
kaptatok az ô Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közös
ségre.8

a Szöveg érteLme 1Az én Istenemnek: Isten neve így, egyes szám elsô 
személyû birtokos névmással az evangéliumok szerint elôfordul jézus ajkán 
(mt 27,46; mk 15,34), jellemzô módon imádságban, de különösképpen jános 
evangéliumában „az én atyám” fordulat formájában, mégpedig kettejük kü-
lönleges kapcsolatának kifejezésére. Pálnál meglehetôsen ritkán található 
meg (1kor 1,4-en kívül még róm 1,8-ban, Fil 1,3-ban és Filem 4-ben találko-
zunk vele), és jellemzô módon mindenütt hálaadással kapcsolatban. tehát 
a fordulat nem apologetikus értelmû, mintha más istenével szemben Pál a 
sajátját tolná elôtérbe, de nem is kisajátító értelmû kijelentés, mintha Isten 
csak az övé lenne. Az Istennel személyes kapcsolatban levô hálás ember fe-
jezi ki így magát. olyan valaki, aki számára Isten nem rideg teológiai tétel, 
hanem boldogító valóság.

2tiértetek... kegyelme miatt: a görög szövegben két külön elöljárószót 
találunk. a  jelöli meg a hálaadás tárgyát, ebben az esetben a korinthusi 
keresztyének jelentik ezt a tárgyat, az  pedig a hálaadás alapját, indokát, 
vagyis Isten kegyelmét.

3minden igével és minden ismerettel: Pál a korinthusiak gazdag kariz-
matikus életébôl ezt a kettôt emeli ki, megelôlegezve ezzel a késôbb (12—14. 
fejezet) szóba kerülô értékelést.

4minthogy: a  kötôszó szerepe vitatott. a) johannes Weiß szerint 
összehasonlító funkciója van: ahogy erôsödött a krisztusról szóló tanúság-
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tétel, úgy gazdagodott a karizmatikus életük. b) a mértéket fejezi ki:27 a 
krisztusról szóló tanúságtétel sorsa szerint méri ki Isten kegyelmi ajándé-
kait. c) megalapozó jelentés: a tanúságtétel megerôsödése alapja és feltéte-
le a kegyelmi ajándékok elnyerésének.28 ez a fordítás felel meg leginkább a 
mondat aorisztoszban (mozzanatos igeállapot) álló igealakjainak és a  
kötôszó 5,7-ben is érvényes jelentésének.

5a Krisztusról szóló tanúságtétel: az eredeti szövegben a krisztus név 
birtokos esetben áll, ami nehéz helyzet elé állítja a fordítót, mert ez a nyelv-
tani jelenség egyszerre fejezheti ki a birtokost és a birtokot, vagyis lehet 
genitivus subiectivus, amikor a birtokos a jelzett viszonyban a cselekvô alany, 
vagy genitivus obiectivus, amely esetben a birtokos raggal jelzett névszó a 
cselekvés tárgyát vagy irányát jelöli meg. az apostol fogalmazásában tehát 
szó lehet magának krisztusnak a tanúságtevésérôl, de a krisztusról szóló 
apostoli tanúságtételrôl is. a magyarázók többsége ez utóbbi értelmet tart-
ja valószínûnek,29 míg például Fascher30 és Schrage31 az elôbbi mellett érvel. 
mivel Pá1 a tanúságtétel () fogalmát az igehirdetésre csak itt és 
2thessz 1,10-ben használja, ez alátámasztani látszik azt a véleményt, hogy 
a szokatlanabb változatot részesítsük elônyben, és magának krisztusnak a 
tanúskodásáról beszéljünk. ennek ellenére az látszik valószínûbbnek, hogy 
Pál ebben az összefüggésben a maga krisztusról tanúságot tevô szolgálatá-
ra emlékezteti olvasóit. mégis érdemes Schrage érvelésének teológiai tartal-
mára figyelnünk, mert végsô soron az apostoli szolgálat által maga krisztus 
cselekszik. 

6kegyelmi ajándékok: ezek megemlítése mindenkit meggyôzhet arról, 
hogy Pál már hálaadásában mintegy elôvételezi és teológiailag „helyére teszi” 
a levél egyik hangsúlyos témakörét (12—14. fejezet). a karizmákról fontos 
tudnunk, hogy ezek „természetfeletti adományok, nem pedig természetes 
adottságaink felfokozott megnyilvánulásai”.32 Pál pneumatikus jelenségek-
ként fogja említeni a karizmákat (12,1; 14,1.37), utalva ezzel arra, hogy azok 
a Szentlélek hatására jelentkeznek a gyülekezet életében. a „karizma” a gö-
rög  (kegyelem) szó származéka, és olyasmit jelöl meg, amiben Isten 
ajándékaként, kegyelembôl részesülhet az ember. az Újszövetségben Pál 

27 Például Schrage 1991—2001, 1. 117. o.
28 Conzelmann 1969, 38. o. 5. jegyz. Baumann 1968, 33. o. Egyébként Blass—Deb-

runner grammatikája is ezt javasolja: BD 453. § 2.
29 Például Barrett 37—38. o. Lang 1986, 18. o. Conzelmann 1969, 38—39. o.
30 Fascher 1980, 85. o.
31 Schrage 1991—2001, 1. 118—119. o.
32 Conzelmann 1969, 40—41. o.
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apostol levelein kívül csupán 1Pt 4,10-ben találkozunk még ezzel a kifeje-
zéssel. elôfordul, hogy a szót Pál általánosabb értelemben használja. való-
színûleg Istennek a bûnbocsánatban megnyilatkozó kegyelmérôl van szó 
róm 5,15—16-ban, míg róm 1,11-ben az igehirdetés hatásában megmutat-
kozó isteni jóindulatról. De ilyen ajándék az örök élet is (vö. róm 6,23). már 
különleges és nem minden hívônek osztályrészül jutó ajándék a házastárs 
nélküli, önmegtartóztató életre való képesség, ugyanakkor a jó házasság 
ajándéka is (vö. 1kor 7,7). a „karizma” szót azonban az egyházi köznyelvben 
legsajátosabb értelemben akkor használjuk, amikor egyes hívôk „természet-
feletti képességeirôl” beszélünk. nem könnyû megítélni, hogy maguk a korin-
thusi gyülekezet tagjai is így nevezték-e meg ezeket a jelenségeket. Conzel-
mann szerint ezt ma már nem lehet eldönteni.33 De feltételezve a korinthu-
siak vonzódását a lelki erôk rendkívüli és látványos megnyilvánulásai iránt, 
nagyon valószínû, hogy inkább a „pneumatikus” (lelki, szellemi) szakkifejezést 
alkalmazták az ilyesfajta adottságok megjelölésére. a Pálhoz intézett kérdé-
sükben is ezt a kifejezést használhatták (vö. 12,1). ha pedig így van, akkor 
Pál nagyon tudatosan beszél „karizmákról”, hiszen aki tudatában van annak, 
hogy Isten kegyelmébôl részesült bennük, már nem dicsekedhet velük, és 
nem helyezheti magát kevesebb adottsággal rendelkezô keresztyén testvére 
fölé. — a  ige egyik jelentése: valaki mögött lemaradni. a legtöbb ma-
gyarázóval egyetértésben a „hiányt szenvedni” fordítást pártfogolhatjuk, mert 
nem valószínû, hogy az apostol a lemaradás veszélyét emlegetve az amúgy 
is sok feszültséget okozó versengést akarná fûteni a címzettekben.

7Jézus Krisztus megjelenését: Csak jobb megoldás híján fordítjuk az 
 szót „megjelenésnek”. Inkább a „felfedés, kinyilatkoztatás” érte-
lem lenne megfelelôbb. Igaz ugyan, hogy az apostol most is jézus végidôk-
ben történô eljövetelére utal, mégsem a gyakoribb  szót használja, 
amely valóban „megjelenést, eljövetelt” jelent. az „apokalipszis” szónak jé-
zus eljö vetelére való alkalmazásával a levél írója viszont azt sugallja, hogy 
az, aki most rejtetten jelen van, akkor majd minden szem számára nyilván-
valóvá lesz (lásd még 2thessz 1,7; 1Pt 1,7.13; 4,13, és a krisztusban hívôk-
rôl: róm 8,19). a „kinyilatkoztatás” szót, amely itt jobban megfelelne az 
eredetinek, ebben az összefüggésben nem szerencsés alkalmaznunk, mert 
a magyar nyelvben egy bizonyos személy igazi valójának felfedésére nem 
használatos. 

8közösségre: a  az újszövetségi szókincsben egy kapcsolatnak 
nem pusztán a tényét, hanem elsôsorban a tartalmát fejezi ki. a kapcsolat 

33 ThWNT 9. 394. o. 11. jegyz.
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ugyanis azáltal jön létre és marad fent, hogy a résztvevôk megosztják egy-
mással javaikat. jelentôs exegéták34 úgy vélik, hogy itt nem annyira az el-
jövendô, mint inkább a már most élô „közösségrôl” vall az apostol.

a LevéLréSzLet kIBontáSa (4) A címzés után az ókori levélben ál-
talában valamely istenséghez intézett fohász következik, amelynek tar-
talma többnyire kérés, olykor azonban hálaadás is (vö. 2Makk 1,10kk). 
Pál is imádkozik, mielôtt a levél érdemi részéhez fogna. Imádsága min-
dig hálaadással kezdôdik, s rendszerint könyörgésbe torkollik. Úgy 
látja, hogy Istennek mindent megelôzô és minden emberi érdemet meg-
haladó munkája elegendô alapot ad a hálaadásra, még ha a címzettek ál-
lapota aggodalomra is ad okot. A Korinthusban levô gyülekezetért is 
halát ad Istennek, hiszen neki köszönhetô, hogy egyáltalán van ott 
Istennek népe. Kérés ez esetben nem kapcsolódik a hálaadáshoz. 

Ehelyett a köszönô szavak szinte észrevétlenül a gyülekezethez szó-
ló intésbe és bátorításba mennek át. Pál én Istenemnek szólítja Urát, 
jelezve ezzel azt, hogy Isten és közötte a viszony nem rideg vagy hiva-
talos, hanem bizalom és szeretet hatja át. Ez a lelkület nemcsak abból 
fakad, amit Isten vele tett. Luther egyik prédikációjában ezzel a hellyel 
kapcsolatban kiemeli, hogy az apostol azért a kegyelemért hálás, amely-
ben igehirdetése nyomán a korinthusiak részesültek.35 Az ô szíve mun-
kásként, beosztottként is Uráé.

Pál nemcsak a megszokásnak hódol, amikor hálaadással kezdi leve-
lét. Valóban hálás Istennek mindenkor, amikor a korinthusi hívekre 
gondol, ugyanakkor olvasóit is erre a hálára és az ebbôl fakadó lelkületre 
akarja ráhangolni. Mert amikor értük és Istennek ama kegyelme miatt 
ad hálát, amely osztályrészül jutott nekik Krisztus Jézusban, az is 
nyilvánvalóvá lesz, hogy ebben nekik nincsen semmi érdemük, tehát 
nincs mivel büszkélkedniük. A mind gyülekezeti síkon, mind pedig 
egyénileg jelentkezô felfokozott keresztyén öntudat — Pál jól ítéli meg 
a helyzetet — a visszásságok egyik fô forrása (4,8). Tehát már a hála-
adásban jól megfigyelhetô az a szándéka, hogy a korinthusiak életének 

34 Conzelmann 1969, 43. o. Barrett 1968, 40. o. Schrage 1991—2001, 1. 123. o.
35 WA 49,620. kk.
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a súlypontját önmagukról Isten oldalára billentse, és ráébressze ôket 
arra, hogy gazdag gyülekezeti életük Istentôl van, kegyelembôl Jézus 
Krisztusban az övék. Nem szerzett vagyonuk mindez, hanem szó sze-
rint „kegyelmi ajándék Jézus Krisztusban”, vagyis „extra nos”, rajtunk 
kívül van mindennek a forrása — hangsúlyozza Conzelmann.36 Pedig a 
gyülekezetben voltak szép számmal olyanok, akik a Lélek hatására hi-
vatkozva önmagukat már „nagykorú” (2,6; 14,20), önálló, senkire rá 
nem szoruló keresztyéneknek tekintették. Pedig éppen az a keresztyén 
„nagykorú”, aki egyre inkább Istenre hagyatkozva él, egyre inkább ebbe 
az állapotba nô bele. Ezért „emeli a tekintetet Pál a keresztyén élet 
szubjektív adottságairól minden javak adományozójára” — idézi Barthot 
Rolf Baumann.37

(5—6) Isten kegyelme után a hálaadásban a kegyelmi ajándékokra 
fordul a szó. A kettô szorosan kapcsolódik egymáshoz, de ebben a 
sorrendben. A korinthusi gyülekezet minden tekintetben meggaz
dagodott. Tehát a különféle karizmák révén az egészséges keresztyén 
élet minden feltétele biztosítva van. Mondanunk sem kell, hogy ez a 
gazdagság nem anyagi értelemben veendô. Pál ezt a karizmatikus gaz-
dagságot nem vonja kétségbe, noha jól tudja, hogy sok torzulás elô-
idézôje ez a bôség. Sôt a karizmák közül éppen az Isten igéjével és 
ismeretével összefüggô mindenféle — prófétai, tanítói, extatikus — ké-
pességet emeli ki (1Kor 1,17; 2,1; 4,1.9; 12,8; 14,9.19, illetve 8,1.7.10. 
11; 12,8; 13,2.8; 14,6), holott ezek körül alakult ki a legtöbb félreér-
tés, és ezekkel történt a legtöbb visszaélés a gyülekezet ben. Ugyanak-
kor Pál hangsúlyozza, hogy ez a gazdagság ôbenne, azaz Krisztusban 
van, tehát nem szakítható el tôle. Tôle erednek és ôhozzá vezetnek 
ezek a képességek (lásd 1,2—3). Amikor a karizmatikus Krisztusról 
önmagára vonja a figyelmet, akkor már baj van, akkor már szerepzavar 
áll elô. 

Erre az összefüggésre világít rá az a körülmény is, hogy a gyülekezet 
karizma tikus gazdagsága a Krisztusról szóló tanúságtétel megszi
lárdulását követôen alakult ki. Nem a sokféle lelki ajándék erôsítette 

36 Conzelmann 1969, 40. o.
37 Baumann 1968, 45. o.
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meg ôket a hitben, hanem amikor Isten az ô Lelke által és az evangé-
lium erejével meggyôzte ôket, akkor kaptak belôlük. Nem a különbözô 
és fôként látványos lelki ajándékok után kell tehát vetniük magukat, 
hanem a Krisztusba vetett hitben kell megerôsödniük, amely az apos-
toli tanúságtétel nyomán támad. Mert az apostol igehirdetésének ugyan 
tárgya Krisztus, de ezáltal mégis maga az élô Úr végzi munkáját a hall-
gatóban. Találóan fejezi ki ezt Schrage: „A Krisztusról szóló tanúság-
tételben maga a tanúsított tanúskodik önmagáról.”38

(7—8) Bármilyen gazdag lett légyen is karizmákban a korinthusi gyü-
lekezet élete, nehéz megérteni az apostolnak azt a megállapítását, hogy 
ôk nem szenvednek hiányt semmilyen kegyelmi ajándékban. Nem 
valószínû, hogy pusztán jóindulatuk megnyerése érdekében (captatio 
benevolentiae gyanánt) vagy az ókori levélírókra jellemzô hízelgésbôl39 
említené ezt, mert a gyülekezetet a karizmatikus bôség inkább büsz-
keséggel, mint hiányérzettel töltötte el (vö. 4,8). Pál szándéka talán 
akkor érthetô meg, ha a következô kijózanító kijelentésre figyelünk: 
miközben várjátok a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését. A 
lelki, pneumatikus jelenségeken csüngô rajongás következtében a ko-
rinthusi keresztyénekben elhomályosulhatott annak a tudata, hogy a 
teljesség ideje még hátravan. Ha az Úr Jézus Krisztus a Lélek megnyilvá-
nulásaiban bennük él — gondolhatták —, mi szükség van még arra, hogy 
ő egykor majd teljes valójában jelenjék meg elôttük? Aki viszont tisz-
tában van töredékes mivoltával, és sóvárogva várja Krisztus végsô gyô-
zelmét, az nem a rendkívüli lelki jelenségeket hajszolja, hanem él azok-
kal, amelyek már megnyilvánultak, de nem néhány kiválasztott bir-
tokában vannak, hanem szétosztva a gyülekezetben, vagy éppen az 
anyaszentegyházban. Valószínûleg Luther értette meg jól Pálnak ezeket 
a gondolatait, amikor élete végén errôl a szakaszról prédikálva a szek-
tás rajongók ellenében ezt mondta: „Minden itt van számunkra! ... 
Neked csak Krisztus megjelenésére kell várnod. Ha valami hiányzik 
neked, akkor csak errôl lehet szó.”40

38 Schrage 1991—2001, 1. 118. o.
39 Schrage idézi Wiles feltételezését in: Schrage 1991—2001, 1. 110. o. 72. jegyz.
40 WA 49,620. kk.
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Abban az eszkatológiai helyzetben, amelyben a gyülekezet most él, 
és amelyben még nem lett úrrá minden nehézség, kísértés és bûn felett 
(vö. 4,8), senki nem elég erôs önmagában, de Isten, a gyülekezet Ura 
Jézus Krisztus által megerôsíti ôket mindvégig. Mert eljön az az idô-
pont, amelyet már az Ószövetség „az Úr napjának” nevez (Ám 5,18kk; 
Jóel 3,4kk; Zak 12,1kk; 14,8kk), az Újszövetség pedig a mi Urunk 
Jézus Krisztus napjának, amikor egyedül övé lesz a hatalom. Akkor 
már a sorsán senki sem változtathat, viszont számot kell adnia életérôl, 
mivel az Úr napja az ítélet napja is. Ebben az ítéletben azok állhatnak 
meg, akik a Bíró mindent látó tekintete elôtt feddhetetlennek bizo-
nyultak, mégpedig nemcsak életük egy szakaszában, hanem mindvégig, 
azaz földi életük utolsó pillanatáig. Arról, hogy kik is azok, akik ellen 
nem merül fel kifogás, Pál most nem beszél. Nem valószínû, hogy a 
bûntelenekre gondol. Ha így volna, mindenki helyzete reménytelen 
volna a végsô ítéletben. A 9. vers alapján azonban arra lehet gondolni, 
hogy feddhetetlennek az fog bizonyulni, aki mindvégig megmarad a 
Krisztus Jézussal való közösségben. A lelki (pneumatikus, lásd 12,1) 
jelenségek tehát, amelyekbôl a korinthusiak közül sokan a teljes ség 
idejére következtettek, csupán az eljövendôk elsô hajtásai (, lásd 
Róm 8,23), foglalók (, lásd 2Kor 1,22; 5,5; Ef 1,14) az üdvös-
ség idejére, és eszközei Isten megtartó munkájának.

(9) A levelet bevezetô hálaadást egy Istent magasztaló és áldó for-
dulat zárja le: Hû az Isten, aki által meghívást kaptatok az ô Fiával, 
Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Az elôzôekbôl 
meggyôzôdhettünk arról, hogy Pál kimondatlanul is óvni akarja a gyü-
lekezet tagjait az elbizakodottságtól, mert ami elkezdôdött az életük-
ben, az még nem érkezett el végsô céljához, és addig még sok minden 
történhet velük. De csüggedésre sincs okuk. Ha önmagukban nem is, 
bízhatnak Istenben, aki hû önmagához és szándékaihoz. Nem tesz semmit 
meggondolatlanul, s ha valamit elkezdett, azt véghez is viszi (lásd még 
10,13; 2Kor 1,18; 1Thessz 5,24; 2Thessz 3,3; Zsid 10,23; 11,11; 1Jn 
1,9; Jel 1,5). Az Újszövetség Isten hûségének ilyen nyomatékos hang-
súlyozásában az Ószövetség örököse, amelyben Izráel hitének legfôbb 
támasza Isten -ja, hûsége az iránt, akit szövetségébe fo gadott.

A mi történetünk Isten hívó szavával kezdôdik, amelyet többek kö-
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zött Pál is közvetít. Amire a hívás vonatkozik, összefoglalóan az örök 
élet (lásd Fil 3,14). Most azonban a Krisztussal való kapcsolatunk ke-
rül elôtérbe, mert megmaradni mindvégig csak úgy lehet, ha részese-
dünk mindabból, ami Krisztusé. Isten ezt nem vonja meg tôlünk. Isten 
hûsége viszont nem jelenti azt, hogy mindenki minden körülmények 
között eléri a végsô célt. De Pál éppen azért emlékezteti az olvasót Is-
ten hûségére, hogy Istenre támaszkodva végül is elérje azt.
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III. PártoSkoDáS heLyett  

egySég a krISztuSBan  

(1,10—4,21)
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Az 1—4. fejezet a levélen belül zárt egység. Bár úgy tûnik, hogy Pál 
gondolati kitérôket is megenged magának, például a bölcsességgel kap-
csolatban tett kijelentéseiben (2,6—16), valójában mindegyik szakasz 
valamilyen módon az alapkérdést érinti. Pál Efezusban megtudja Khloé 
embereitôl (1,11), hogy a gyülekezetben „szakadások” (), 
azaz egymással szembenálló csoportosulások jöttek létre. De a gyüle-
kezetben más gondok is felmerültek. Az apostol mégis elôször ezt az 
egyenetlenséget szeretné megszüntetni, mert jól tudja, hogy ha hiányzik a 
gyülekezetben az egység, a többi kérdés sem oldható meg. A pártos-
kodás valamiképp jelentôs keresztyén személyiségekkel is összefügg. 
Ha a gyülekezet emberi tekintélyeket tol elôtérbe Krisztus helyett, ak-
kor az apostoli ige, amely begyógyíthatná a sebeket, megerôtlenedik. 
Külön kérdés, hogy a pártoskodás szelleme és a levélben sorra kerülô 
többi gyülekezeti probléma miként függ össze. Lehetséges, hogy a bál-
ványáldozati hús evése körül kialakult ellentétes álláspontok két egy-
mással szembenálló, „pártoskodó” csoport felfogását tükrözik?

A négy fejezetet Pál nagyon gondosan építi fel. Ez a tény meggyô-
zôen tanúskodik retorikai, szónoki iskolázottságáról, az érvelés terén 
megmutatkozó jártasságáról. Szokása szerint (lásd még Gal 1,6kk) 
tétovázás nélkül nevén nevezi a gyülekezet életének kifogásolt mozza-
natát, jelen esetben a pártoskodást, és úgyszólván üstökénél ragadja 
meg a problémát. Majd a korinthusiakat megkeresztelôk személyére 
tereli a szót. Ennek okáról eltérô vélemények alakultak ki (lásd 1,10—11 
exegézisénél). 

Már a 17. versben érintette az apostol, a következôkben pedig nyo-
matékosan és félreérthetetlenül kifejti azt az alapot, amelybôl kiindul-
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va azután helyükre kerülhetnek a keresztyén teológia és élet kérdései, 
azaz a kereszt teológiáját (1,18—25). Ezt támasztja alá egyrészt a gyüle-
kezet szociológiai összetételével (1,26—31), másrészt Korinthusba ér-
kezésének körülményeivel (2,1—5). Érdemes felfigyelnünk arra, hogy 
mindkét esetben megtörtént eseményekre hivatkozik. Ugyanis amit 
képvisel, az nem mesterkélt elmélet, hanem Isten története a történelem
ben. Természetesen ezek az események csak a hívô megismerés elôtt 
tárják fel igazi lényegüket, Isten cselekvésének sajátos módját velünk, 
emberekkel.

Pál az elôzô szakasz utolsó mondatában (2,5-ben) elutasítja azt az 
igényt, hogy emberi bölcsességgel alapozza meg a hitet. Ezért szól a 
következôkben a bölcsességrôl, de szinte borotvaélen táncolva. Mert a 
bölcsesség, amely ebben az esetben elsôsorban Isten helyes ismeretét jelen
ti, egyszerre lehet akadálya, de következménye is a hitnek. Nem köny-
nyû ezt az ambivalensnek, ellentmondásosnak tûnô és a gnosztikusok 
szóhasználatára emlékeztetô gondolatmenetet helyesen értelmezni 
(2,6—16).

A bölcsességgel foglalkozó kitérô után Pál visszatér az alapkérdéshez, 
és a saját, valamint Apollós példáján mutatja meg, hogy Isten bölcses-
sége milyen szerepet szán elhívott szolgáinak az ô népe érdekében. Ez nagy-
szerû, nélkülözhetetlen, ugyanakkor roppant felelôsségteljes megbíza-
tás, amelyet senki sem ragadhat magához önhatalmúlag (3,1—17).

A gondolatmenet átmenetileg nyugvóponthoz ér: az igazi bölcsesség 
Isten szeretetét ismeri fel. Abban is, hogy sokféle és különbözô adottságú 
munkásokat állít be a szolgálatba népe érdekében (3,18—23).

A pártoskodás miatt kialakult gyülekezeti helyzet teológiai tisztázá-
sa után Pál szükségesnek látja, hogy mindebbôl levonja következtetését 
a gyülekezet magatartására nézve. A személyét és szolgálatát érintô 
kifogásokat Isten elôtti felelôsségére hivatkozva utasítja vissza (4,1—5). 
Rámutat a pártoskodáshoz vezetô önhittségben és magabiztosságban 
megmutatkozó eszkatologikus tévedésre. Mert a lelki adományok bô-
sége ellenére sincsenek még túl a nehezén, ahogy az apostol élete is 
tele van megpróbáltatásokkal (4,6—13). Végül, mint lelki atyjuk, sze-
retetérôl biztosítja ôket. Timóteus elküldését ígéri, és elvárja engedel-
mességüket, ha majd elmegy hozzájuk (4,14—21).
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1. a pártoskodás veszélye a gyülekezetben 
(1,10—17)

(10) Intelek1 pedig titeket, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus 
nevére hivatkozva,2 hogy mindnyájan egyetértôn szóljatok,3 és ne 
legyenek közöttetek szakadások,4 hanem rendezôdjenek soraitok,5 

azonos felfogást és azonos elgondolást követve.6 (11) Mert tudo
másomra jutott felôletek, testvéreim, Khloé emberei7 révén, hogy 
viszálykodás van közöttetek. (12) Mégpedig arról beszélek, hogy 
kiki közületek8 ezt mondja: „én Pálé vagyok”, „én Apollósé”, „én 
Kéfásé”, „én pedig Krisztusé”.9 (13) Hát részekre szakadt a Krisz
tus? Talán Pál feszíttetett meg értetek, vagy Pál nevére keresztel
kedtetek meg?10

(14) Hálát adok Istennek, hogy közületek senkit sem keresz
teltem meg, kivéve Kriszpuszt és Gájuszt,11 (15) nehogy valaki 
azt mondhassa, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. (16) 
Megkereszteltem még Sztefanász háza népét12 is, egyébként nem 
tudom, hogy valaki mást is megkereszteltem volna. (17) Mert nem 
azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az 
evangéliumot hirdessem, nem bölcsességet kínáló beszéddel,13 
nehogy Krisztus keresztje elveszítse jelentôségét.14

a Szöveg érteLme 1Intelek: a  ige gazdag jelentéstartalmából 
megítélésem szerint ezt kell elônyben részesítenünk, mert a „kérlek” (új pro-
testáns fordítás) jelen esetben erôtlennek tûnik.

2nevére hivatkozva: az eredeti szövegben a „név” elôtt a görög  elöl-
járó található, ha pedig ez birtokos esetet vonz, akkor a kifejezés többek 
között megjelölheti a cselekvés alapját, nyomatékát.1

3egyetértôn szóljatok: Szó szerint így fordíthatnánk: „ugyanazt mondjá-
tok!” Conzelmann szerint ez a fordulat nem feltétlenül fejez ki valamiféle 
szóbeli eseményt. Csupán annyit akar a gyülekezet lelkére kötni: értsetek 
egyet!2 más magyarázók viszont megôrzik a kifejezés beszédre utaló jellegét: 
egyféleképp szóljatok!

1 Lásd BD 223. § 4.: „Sajátos használat sürgetô kérés esetén = »valamire hivat-
kozással«, vö. Róm 12,1.”

2 Conzelmann 1969, 44. o. 1. jegyz.
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4szakadások: a Pál által használt szó egyháztörténeti szakkifejezéssé lett: 
 — skizma — egyházszakadás. az ellentétek azonban a levél megírása-
kor még nem válhattak olyan súlyossá, hogy már szakítást idéztek volna elô 
a gyülekezet különbözô csoportjai között. az apostol ugyanis levelében min-
denütt az egész gyülekezetet szólítja meg. amikor inti ôket az egységre, 
bizonyára meg akarja elôzni az esetleges széthullást.

5rendezôdjenek soraitok: a  ige elsô jelentése: kificamodott 
végtagot helyére tenni. az új protestáns fordításban található fordítási javas-
lat (igazodjatok egymáshoz) kevésnek tûnik, mert az egység helyreállításának 
mozzanatát nem tartalmazza.

6azonos felfogást és azonos elgondolást követve: a „felfogásnak” és 
„elgondolásnak” megfelelô görög szavak is rokonértelmûek. ez az a nyelvi 
jelenség, amikor valaki két szóval hangsúlyozza ugyanazt (hendiadüoin). a 
„követve” szó az  (-ban/-ben) görög elöljárószó ebben az összefüggésben 
betöltött szerepét kívánja visszaadni. 

7Khloé emberei: Szó szerinti fordításban: khloéi. a görög szöveg alapján 
nem lehet pontosan meghatározni khloé kapcsolatának a természetét az 
említettekkel. Szó lehet ugyanis khloé családtagjairól, vagy az ô rabszolgái-
ról. gerd theißen szerint a rabszolgáiról lehet szó, mert a gyermekeket ab ban 
a korban inkább apjuk nevéhez kapcsolva emlegették.3 elisabeth Schüssler 
Fiorenza „khloé népérôl vagy követôirôl” beszél, hiszen nyelvtanilag ugyan-
az a helyzet, mint Pál vagy apollós csoportjának megnevezésénél.4 a. C. Wire 
is khloé gyülekezetben kivívott tekintélyére következtet abból, hogy Pál meg-
nevezi ôt: „nevének említésével azt mondja ki Pál, hogy van egy jelentôs 
személyiség, aki osztozik az ô aggodalmában a megosztottság miatt.”5 mind-
ez nem lehetetlen, de egy név említése önmagában kevés ahhoz, hogy ilyen 
messzemenô következtetéseket vonjunk le belôle, mert más magyarázók 
viszont csak egy gazdag asszonyt látnak benne, aki maga talán nem is ke-
resztyén, csak „az emberei” azok,6 vagy esetleg még ôk sem. nevébôl ítélve 
felszabadított rabszolganô lehetett.7 valószínûleg a legtöbb, amit elmondha-
tunk róla, hogy a korinthusi keresztyéneknek ismerniük kellett ôt, ha már Pál 
minden különösebb bemutatás nélkül hírforrásként nevezi meg a hozzá tarto-

3 Theißen 1983, 229. o.
4 Schüssler Fiorenza 1983, 394—395. o.
5 Wire 1990, 41. o.
6 Fascher 1980, 89. o.
7 Khloé = szôke. Lásd Fascher 1980, 89. o. Schrage 1991—2001, 1. 141. o. 260. 

jegyz.
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zó embereket. külön gondot jelent a magyarázóknak khloé embereinek viszo-
nya a gyülekezet küldötteihez, Sztefanászhoz és a többiekhez (16,17—18), 
valamint a két csoport szerepe az apostol tájékoztatásában.8 talán nem szá-
mol eléggé azzal az utókor, hogy Pál számára meglehetôsen hosszú idôt 
ve hetett igénybe egy ilyen terjedelmû levél megírása, miközben küldöttség 
jöhetett és mehetett korinthus és efezus között anélkül, hogy egy-egy tár-
saság tagjai találkoztak volna egymással.

8ki-ki közületek: a  szó ez esetben nem vonatkozik valamennyi 
gyülekezeti tagra. Pál inkább azt akarja kifejezni, hogy a korinthusiak közül 
ki-ki egyéni ízlésének megfelelôen, a saját döntése alapján tartozik ehhez 
vagy ahhoz a csoporthoz. tehát nem mások sorolják be ôket egyik vagy 
másik irányzatba.

9„én Pálé vagyok”, „én Apollósé”, „én Kéfásé”, „én pedig Krisztusé”: a 
korinthusi gyülekezetben kialakult helyzet pontos ismerete az írásmagyará-
zat egyik legvitatottabb és legtöbb fejtörést igénylô kérdése. az ezzel fog-
lalkozó irodalom szinte áttekinthetetlen. mégis megpróbálom a kutatás ed-
digi eredményeit legalább nagy vonalakban ismertetni.

a) Amit a megfogalmazás elárul: khloé emberei nem elbeszélik vagy ma-
gyarázzák a korinthusi gyülekezetben elhangzottakat, hanem idézik, ki ho-
gyan foglal állást. amint errôl a  szó magyarázata során már jeleztük: 
egyéni állásfoglalások hangzanak el. Bár csoportok képzôdnek, mégsem az 
hangzik el, hogy „mi” ehhez és ehhez tartozunk. ezek a kijelentések szemé-
lyes vallomásként jelentôs személyek körébe tartozást (birtokos eset) fejez-
nek ki — „én az övé vagyok” —, egyúttal a kapcsolat kizárólagosságát is hang-
súlyozzák — „én nem tartozom máshoz” —, s talán ebben az elhatárolódásban 
rejlik a kialakult helyzet veszélyessége (lásd 3,5kk; 3,21kk). tekintettel a 13. 
versre, nem tarthatjuk véletlennek, hogy Pál azokat említi elsôként, akik az 
ô nevére esküsznek.

b) A csoportképzôdés rugói: tapasztalataink alapján a legkézenfekvôbbnek 
az tûnik, hogy a gyülekezeten belüli csoportok a nevesített személyek vetél-
kedése nyomán alakultak ki, és ôk voltak azok, akik azután tábort gyûjtöttek 
maguk köré. ezt a látleletet azonban kizárhatjuk, mert Pál teljes elismeréssel 
szól mint munkatársáról mindenekelôtt apollósról (3,5kk.22), s a levél végén 
sem vehetô ki közöttük a feszültségnek a legkisebb jele sem (16,12). kéfás-
ról, azaz Péterrôl sincs egyetlen elítélô szava sem (lásd 3,22; 9,5; 15,5), noha 
másutt nem takarékoskodik a bírálatával, ha egyébként erre okot lát (lásd 
gal 2,11kk). a csoportok létrejöttének egy további indítékát vélte felismerni 

8 Fascher 1980, 89. o. Schrage 1991—2001, 1. 141. o.
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a vallástörténeti iskola néhány képviselôje.9 arra a szoros kötôdésre utalnak, 
amely a beavató és a beavatott között jött létre egyes misztériumkultuszok-
ban. ehhez hasonló történhetett szerintük korinthusban a keresztelô és a 
megkeresztelt között. ez az elképzelés sem igazán meggyôzô, mert bár az 
apostol a következô versekben arról ír, hogy ô maga csak keveseket keresz-
telt meg, és ez a kitérô alátámasztani látszik a vallástörténeti párhuzamot, 
Pál a továbbiakban mégsem említi ezt a mozzanatot, annál inkább beszél a 
bölcsességrôl. Pál maga csak kevés korinthusit keresztelt meg, a többi élre 
állított szolgálattevô keresztelô tevékenységérôl pedig semmit sem tudunk 
meg. ha valaki ezen az alapon maga köré gyûjthette volna a gyülekezet tag-
jait, akkor ez csak az a névtelen lehet, akire Pál ennek az aktusnak az el-
végzését rábízta a gyülekezetalapítás kezdetén. a megnevezettek közül azon-
ban ebben az idôben senki sem tartózkodott a városban.

mások a gyülekezet meghasonlását szociológiai, szociálpszichológiai okok-
ra vezetik vissza. elsôsorban gerd theißen az, aki úgy véli, hogy a misszio-
náriusoknak fedélt nyújtó tehetôsebb gyülekezeti tagok voltak a „szóvivôi 
és élharcosai az egyes pártoló köröknek”10 aszerint, hogy kinek a szállásadói 
voltak. ezzel bizonyára a maguk jelentôségét kívánták emelni a gyülekezet 
közösségében.11 ezenkívül mûveltebbek is lehettek a gyülekezet nagy részé-
nél, s mint ilyenek, többre becsülhették a mélyebb bölcsességet és a meg-
gyôzôbb szónoki érvelést. azonban igazat kell adnunk Schragénak, aki sze-
rint nem szerencsés az egész viszályt szociológiai okokra visszavezetni. mert 
„maga Pál mindenesetre teológiai síkon ragadja meg a konfliktust”.12

james Dunn közlése szerint13 nils Dahl egészen egyedülálló véleményt 
képvisel. Feltételezi ugyanis, hogy korinthusban valójában csupán kettô, egy 
Pálhoz ragaszkodó és egy Pállal szemben álló tábor alakult ki, s ha az apos-
tol a pártoskodás ellen szól, akkor valójában a széthúzás lelkületét marasz-
talja el. 1kor 4,1—5 és 9,1—4 alapján valóban feltételezhetünk a korinthusi 
gyülekezetben egy kialakulófélben levô Pál-ellenes hangulatot, de annak 
nincs nyoma a levélben, hogy a pártoskodás egyedül az ô személye körül 
alakult volna ki. ez majd késôbb, a „könnyek között írt levél” és a második 
korinthusi levél idején következik be.14

 9 Heinrici 1880, 90. o. Bousset 1967, 80. o. Reitzenstein 1927, 40. kk.
10 Theißen 1983, 259. o.
11 Uo. 235. o.
12 Schrage 1991—2001, 1. 152. o.
13 Dunn 1995, 32—33. o.
14 Lásd még az I. fejezet 2. alfejezetének b) pontja alatt.
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c) A pártoskodás vallástörténeti háttere: Ferdinand Baur a 19. század elsô 
felében úgy ítélte meg, hogy a korinthusban kialakult helyzet mögött elsô-
sorban nem személyek, hanem az általuk képviselt teológiai álláspontok 
húzódnak meg. Baur a korinthusi viszályban is a korai keresztyénség judais-
ta és hellenista ága között feszülô ellentét kipattanására gondol. Die Chris-
tuspartei in der korinthischen Gemeinde (1831) címû könyvében a kéfás-párt-
ban, de fôként az úgynevezett krisztus-pártban Pál judaista ellenfeleit látja. 
az utóbbi mögött egyenesen jakabnak, az Úr testvérének személyét sejti. 
Baurnak ezt az elképzelését alátámasztani látszik Pálnak 2kor 10,7-ben min-
den valószínûség szerint judaistákra célzó mondata: „ha valaki meg van 
gyôzôdve arról, hogy ô krisztusé, vegye számításba azt is önmagában, hogy 
ahogyan ô krisztusé, mi is azok vagyunk.” ennek ellenére nem látszik való-
színûnek, hogy a judaisták már az elsô levél megírásakor zavart okoztak 
volna korinthusban. az elsô levél teológiai érvelése még nem mutat ebbe az 
irányba. a Kéfáshoz — ez a Péter név arám nyelvû megfelelôje — húzó korin-
thusi keresztyének elsôsorban zsidó származású keresztyének lehettek, akik 
valahol Péter szolgálata révén lettek keresztyénné, majd korinthusba költöz-
tek. esetleg Péter maga is járt korinthusban, de ennek nincs nyoma az Új-
szövetségben. Philipp vielhauer és mások feltételezik, hogy Péter fundamen-
tum szerepét (mt 16,18) vonja kétségbe Pál 1kor 3,11-ben olvasható kijelen-
tése: „más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, aki 
a jézus krisztus.” ennek a feltételezésnek ellentmond viszont az a körülmény, 
hogy 3,22-ben Pétert egy sorba állítja magával, anélkül, hogy bármiféle fe-
szültséget éreztetne kettejük között.15 van, aki ehhez a zsidó eredetû cso-
portosuláshoz tartozónak tekinti azokat az egykori pogányokat, akik féltek 
a bálványáldozati húsból enni.16 a bálványáldozati hús evésével foglalkozó 
fejezetek (8—10. fejezet) azonban nem azt a benyomást keltik bennünk, hogy 
azokban nemcsak egykori pogányok, hanem zsidó eredetû keresztyének 
problémái is terítékre kerülnének. a római levélben viszont már valóban más 
helyzetre kell tekintettel lennie Pálnak (róm 14,1—15,6).

a legtöbb vita a Krisztus-párt körül parázslik. már láttuk, hogy Baur a leg-
szélsôségesebb judaista álláspontot gyanította az „én pedig krisztusé” jelszó 
mögött. elsô pillanatra ez a krisztus-központú vallomás látszik a legkifogás-
talanabb keresztyén állásfoglalásnak, azonban már de Wette felismerte a 19. 
században, hogy míg Pál, apollós és kéfás pártjai valamilyen apostoli tekin-
télyt mégiscsak elfogadnak, addig a krisztus-pártiak minden apostoli tekin-

15 Vö. Schrage 1991—2001, 1. 145. o. 278. jegyz.
16 Manson 1962, 200. o. Barrett 1968, 44. o.
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télyt megvetnek.17 tehát krisztussal való kapcsolatukat kizárólagosnak te-
kintik, és elvitatják ugyanezt keresztyén testvéreiktôl. Baurral szemben azon-
ban már de Wette, majd Wilhelm Lütgert18 — aki egyébként a csoport tagjainál 
Pálra hivatkozó túlzásokat is feltételez —, majd fôként Walter Schmithals a 
krisztus-pártban nem judaistákat, hanem keresztyén gnosztikusokat lát. „az 
»én krisztusé vagyok« jelszót azok hangoztatják, akik a maguk igazi énjét 
a kozmikus krisztus-test részének és a test fogságában sínylôdô pneuma-szik-
rának tekintik” — állítja Schmithals.19 nézetét sokan magukévá tették, köztük 
ulrich Wilckens is, aki a hellenista zsidó bölcsességspekuláció hatásának 
feltételezésével igyekezett a képet pontosabbá tenni.20 vele azonban — james 
Dunn megfogalmazásában — „a vízszint elérte a legmagasabb pontot”,21 s 
azóta a kutatók, megszívlelve a messinai kollokvium (1966) eredményeit, 
óvatosabbak lettek, és Pál korára vonatkozóan legfeljebb valamiféle gnosz-
tikus kezdeményekrôl beszélnek.22 kétségessé vált ennélfogva, hogy Pál ko-
rinthusi ellenlábasait valóban a krisztus-pártban kell-e keresnünk, és lehet-e 
minden kifogásolt nézetet és magatartást a pneumatikus jelenségek túlér-
tékelésétôl a bálványokkal való kacérkodáson át a feltámadás tagadásáig az 
ô számlájukra írni. Sokan még azt is kérdésessé teszik, hogy egyáltalán lé-
tezett ilyen párt, hiszen Pál ilyen jellegû csoporttal — legalábbis nyíltan — se-
hol nem vitatkozik. Sôt 3,23-ban egyenesen úgy fogalmaz, hogy „ti pedig 
krisztuséi vagytok”. éppen ezért figyelemre méltó khrüszosztomosz javas-
lata, hogy az „én pedig krisztusé” kijelentést tekintsük az apostol saját hely-
reigazító vallomásának. mások viszont egy ismeretlen másoló buzgóságának 
tudják be, aki így fejezte ki ellenszenvét a pártoskodással szemben.23 maga 
Schrage ernst käsemann véleményét osztja, aki szerint „a gyülekezetben 
használatos jelszavak ironikus eltúlzásáról van szó, tehát úgy kell tekinte-
nünk, mint a páli retorika egyik speciális megnyilvánulását”.24 római kelemen 
az ô idejében, az elsô század végén az ismét viszálykodó korinthusiakhoz 
írt levelében szintén csak az elsô három „pártvezért” említi, s ez a körülmény 
is amellett szól, hogy a valóságban nem létezett úgynevezett krisztus-párt 
(1kel 47,2—3).

17 Idézi Schmithals 1956, 170. o. 1. jegyz.
18 Lütgert 1908, 86. kk.
19 Schmithals 1956, 16. o.
20 Wilckens 1959, 20. o.
21 Dunn 1995, 36. o.
22 Lásd még az I. fejezet 3. alfejezetének b) pontja alatt.
23 Lásd többek között: Schrage 1991—2001, 1. 146—147. o.
24 Uo. 148. o.
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mindennek ellenére nem tehetjük túl magunkat minden további nélkül 
azon, hogy feltételezzünk a korinthusi gyülekezetben egy olyan csoportot, 
amelynek tagjai krisztushoz fûzôdô különleges viszonyukkal hivalkodnak.25 
a felsorolás negyedik tagja — „én pedig krisztusé” — ugyanis tökéletesen rímel 
az elsô három tagra, holott Pálnak nem egy nyelvi eszköz állhatott volna 
rendelkezésére, hogy a mondat negyedik részét megkülönböztesse a többi-
tôl. mondhatta volna volna például: „én ezenfelül krisztusé is”. a legfôbb érv 
azonban a vitatott kijelentés mellett az a körülmény, hogy a helyzet képte-
lenségét megvilágító felháborodott kérdés krisztus részekre szakításáról 
elveszti az élét (13. vers), ha mindenki azt vallja, hogy „mi mindannyian a 
krisztuséi vagyunk”, és nin csenek olyanok a gyülekezetben, akik kisajátító 
módon az „én pedig a krisztusé” jelmondat szerint gondolkodnak és cselek-
szenek. 

az apostol felsorolása alapján az Apollósra hivatkozó csoportról már elôbb 
kellett volna beszélnünk. mivel azonban a továbbiak során Pál magát és 
munkáját apollóssal és az ô mûködésével állítja párhuzamba, úgy tûnik, 
hogy teológiailag kettôjük szembeállítását tartja a legjelentôsebbnek. az 
apollós-csoport jellege körül is sok a nyitott kérdés. apollós Pál távozta után 
érkezhetett a gyülekezetbe, és valószínûleg huzamosan és eredményesen 
hirdethette az igét közöttük. Pál az ô mûködését pozitívan értékeli. ô volt 
az, aki „öntözte, amit Pál elültetett” (3,6). a levél megírásakor az apostolnál 
tartózkodik, s a feszültségnek a leghalványabb jele sem mutatkozik közöttük 
(16,12). ennek ellenére az uszályukba tartozók szembekerülhettek egymás-
sal. mi lehetett apollós vonzereje? Bár sok kutató kétségbe vonja ennek a 
gyülekezeti csoportnak a jelentôségét, és a köztük, valamint a Pált követôk 
között levô feszültséget elhanyagolhatónak minôsíti,26 Pál érvelése az 1—3. 
fejezetben arról tanúskodik, hogy apollós befolyása, vagy inkább az apol-
lósra történt hivatkozás erôs lehetett a gyülekezet tagjai között. mégpedig 
olyanok között, akik akár a hellenista filozófia, vagy még inkább a hellenis-
ta zsidó bölcsességspekulációk hatására nagyra becsülték az értelem igé-
nyeit tartalmi és formai szempontból kielégítô igehirdetést (lásd 1,17; 2,4.13). 
Schrage ezt nevezi „Weisheitshypertrophie”-nek,27 azaz a bölcsesség iránti 
igény túltengésének. nincs okunk kétségbe vonni a Cselekedetek könyvének 
azt a tudósítását, hogy apollós „alexandriai származású zsidó férfi” volt 

25 Nyitva hagyja a kérdést Conzelmann 1969, 47. o. Fascher viszont egyértel-
mûen a párt megléte mellett tör lándzsát, lásd Fascher 1980, 89. o.

26 Vielhauer 1979, 176. o. Barrett 1982, 32. o. Lüdemann 1980, 118. kk.
27 Schrage 1991—2001, 1. 127., 150. o.
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(18,24). tehát annak a városnak a szellemisége itatta át, ahol a nagy zsidó 
filozófus, Philón tanított, ennélfogva alkalmas lehetett a korinthusi gyüleke-
zet magasabb szellemi igényeinek a kielégítésére. a bölcsességnek ez a 
bûvölete sok mindent megmagyarázhat: a pártoskodás szellemét (3,3), az 
egyén túlértékelését (1,12), az önhittséget (4,6.19), a dicsekedésre való haj-
lamot (3,21; 4,7) és az ebbôl eredô ítélkezô kedvet (4,3.5). kérdés viszont, 
hogy az ô rovásukra kell-e írnunk az egyén szabadságához és halhatatlan-
ságához való ragaszkodás szellemét,28 az extatikus jelenségek túlbecsülését29 
vagy a hívek feltámadásának tagadását.30

10 Hát részekre szakadt a Krisztus? Talán Pál feszíttetett meg értetek, 
vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? az elsô tagmondat az eredeti 
görög szövegben nem feltétlenül kérdés. ezért Wilhelm Bousset31 és adolf 
Schlatter32 felháborodott megállapításnak, illetve kétségbeesett figyelmez-
tetésnek érti. joseph B. Lightfoot viszont olyan kérdésnek, amelyre az író 
igent vár az olvasótól.33 a nestle—aland 27. kiadásának apparátusa szerint 
csak a -os kézirat hozza ezen a helyen a  kérdôszót, amely tudvalevôleg 
nemleges választ váró kérdômondatot vezet be. az ismeretlen másoló nyilván 
a következôkre tekintettel érezte szükségesnek az elsô tagmondatba is be-
illeszteni a kérdôszócskát, mivel a következô két tagmondat az eredeti szö-
veg alapján egyértelmûen olyan szónoki kérdés, amely nemleges választ vár. 
mindenesetre a másoló az elsô tagmondatot is szónoki kérdésnek fogta fel. 

11Kriszpusz és Gájusz: mindkettô tekintélyes tagja lehetett a gyülekezet-
nek. kriszpusz valószínûleg azonos az apCsel 18,8-ban említett zsinagógai 
elöljáróval — ezt a hivatalt általában köztiszteletben álló emberek nyerhették 
el —, gájuszról pedig azt írja Pál róm 16,23-ban, hogy ôt is és az egész gyü-
lekezetet is „vendégül látja” házában.

12bölcsességet kínáló beszéddel: a szó szerinti fordítás „a beszédnek 
(igének) bölcsességével” lenne. így azonban a kijelentés félreérthetô.

13nehogy Krisztus keresztje elveszítse jelentôségét: kissé szabad for-
dítás. Pontosan lefordítva így szólna: nehogy megüresedjék a krisztus ke-
resztje. ezzel a képzavarral azonban nemigen tudunk mit kezdeni.

28 Vö. Manson 1962, 207. o.
29 Vö. Horsley és Davis, idézi Dunn 1995, 37—38. o.
30 Vö. Sandelin 1976, 86. kk.
31 Bousset 1967, 80. o.
32 Schlatter 1970, 73. o.
33 Lightfoot 1957, 154. o.
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a LevéLréSzLet kIBontáSa (10) Amint láttuk, az apostol elsô dol-
ga a hálaadás volt a gyülekezet létéért és gazdag, eleven életéért. Ezután 
viszont azonnal intelemmel kell hozzájuk fordulnia. Bátran állíthatjuk, 
hogy az egész levél nem más, mint intelmek hosszú sora. Józanul tu-
domásul kell vennünk: az elsô keresztyének sem éltek idilli gyüleke-
zeti életet. Kezdettôl fogva két tényezô határozta meg az eseményeket: 
Istennek Jézus Krisztus által hatóerôvé lett szeretete és az övéinek 
bûnös, jobb esetben esendô volta. Nem a tökéletesség jellemzi a ke-
resztyén gyülekezetet, de ennek ellenére sem reménytelen a helyzete, 
mert „Isten szántóföldje” (3,9), ahol éppen ezért foganatja lehet az 
intésnek, a jobbító szándéknak. Ezért az apostol minden baj ellenére 
is testvéreinek szólítja ôket.

Schrage megjegyzi, hogy míg Pál más leveleiben az intelmek az evan-
gélium kifejtését követik, itt ezekkel kezdi mondanivalóját.34 Intelmei 
azonban nem maradnak „a levegôben lógva”, megragadva a követel-
mények szintjén, hanem az evangélium igazságán gyökereztetve válnak 
elkötelezô erejûvé. Majd látni fogjuk, hogy az apostol milyen széles 
alapon érvelve mutatja ki az egységet megbontó felfogások tarthatat-
lanságát (lásd 1,18kk). De már most egyértelmûvé teszi, hogy Jézus 
Krisztus nevére hivatkozik, amikor inti ôket. Mint Krisztus által fel-
hatalmazott apostol (1,1; 9,1kk), vagy mint a gyülekezet atyja, aki an-
nak létrejöttében közremûködött (4,15), jogosult volna figyelmeztetni 
ôket. Mégis nyomatékul Jézus Krisztusra, a gyülekezet Urára hivatko-
zik. Neki kell ugyanis számot adniuk arról, hogy mit kezdenek az apos-
tol intô szavával. Neki, akinek új életüket köszönhetik. Amit tehát Pál 
mondani fog, azt nem a gyülekezet egyik csoportja, történetesen a Pál-
ra hivatkozók nevében fogja mondani, hanem annak nevében, aki fe
lette áll az egymással versengô pártoknak, de magának az apostolnak is. Esély 

a gyülekezet egységére éppen ezért csak akkor van, ha Jézus Krisztus 
valóban úrrá lehet felettük.

Az apostol legfôbb intelme keresztyén testvérei számára, hogy ne 
legyenek közöttük szakadások. A szakadások megbontják a gyüle-
kezet egységét, összhang nélkül pedig minden elveszhet. Ennek az 
igazságából nem von le semmit az sem, hogy 11,18kk-ben a szakadá-

34 Schrage 1991—2001, 1. 136. o.
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sokat szükségesnek látja, mert ezekben leplezôdik le igazi mivoltunk. 
A magyarázók nagy igyekezettel próbálják feloldani az ellentmondást 
a két igehely között, pedig erre nincs szükség. Ha a meghasonlásban 
lehull az álarc, az nem azért történik, hogy belenyugodjunk, hanem 
azért, hogy tegyünk ellene. A baj nem a sokszínûségben, a sokféle-
ségben van. Isten akarata az, hogy ne legyünk egyforma, uniformizált 
keresztyének. A 12—14. fejezetekben ezt majd bôvebben is kifejti az 
apostol. Viszont ha a sokféle, más és más rendeltetésû tag meghason-
lik egymással, lehetetlenné válik az egész test, a közösség élete.

A szakadást könnyebb elkerülni, mint helyrehozni. De legyen szó 
akár az egység megôrzésérôl, akár annak visszaállításáról, mindez leg-
fôképp azon fog múlni, hogy mi hangzik el a gyülekezetben. Nem fogad-
hatjuk el Conzelmann javaslatát,35 és az apostol által használt fordula-
tot eredeti értelmében kell vennünk: mindnyájan egyetértôn szólja
tok. A keresztyén közösség az igébôl él és gyógyul, abból az „értelmes 
öt szóból” (14,19), amellyel Isten szólítja meg prófétái által. Megint 
nem azt kívánja Pál, hogy mindenki ugyanazt mondja, de azt igen, hogy 
a saját véleménye helyett Isten szavának adja meg az elsôbbséget. Eh-
hez természetesen azonos felfogásra és elgondolásra van szükség. 
Ha senki sem önmagát vagy a maga igazát tolja elôtérbe, hanem min-
denki Isten igéjét akarja érvényesíteni, akkor van még remény az össze-
kuszált sorok rendezôdésére.

(11) A szakadás a korinthusi gyülekezetben már nemcsak fenyege-
tô ve szély, hanem szomorú valóság. Sôt a meghasonlás odáig fajult, 
hogy viszálykodás támadt közöttük. Békétlenség lett úrrá a gyüleke-
zetben, mert az egyik csoport a másik fölébe akart kerekedni. Mint 
minden viszálynak, úgy ennek is bizonyára sok lelki sérülés lett a kö-
vetkezménye. Pálnak tudomására jutott ez az áldatlan helyzet, s le-
velének soraival véget akar vetni neki. Nagyon valószínû, hogy nem a 
viszálykodók szellôztették meg ezt a dolgot. Nem hiszem, hogy ezeket 
a fejleményeket szívesen az apostol tudomására hozták volna. Pál meg-
nevezi a forrást: Khloé emberei révén van tudomása a kialakult hely-
zetrôl. Valószínûleg olyan emberek voltak ezek, akik kívül maradtak a 
viszályon, sôt fájdalmasan érintette ôket. Nem kellett volna inkább 

35 Lásd a 10. vershez fûzött 3. számú szövegértelmezô jegyzetet.
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tapintatosan hallgatniuk? Miért tûnik úgy, mintha a rossz híreknek a 
keresztyének között is szárnyai volnának? Különbséget kell azonban 
tennünk szeretetlen híresztelés és életbevágóan fontos híradás között. 
Ebben az esetben Khloé emberei nem voltak tapintatlanok, mert az 
egyedül illetékes szerzett tudomást a korinthusi gyülekezetben kialakult 
tarthatatlan helyzetrôl, és éppen ezért reménység szerint az általuk vitt 
hír nem a helyzet további elmérgesedéséhez, hanem rendezôdéséhez 
jelenthetett hozzájárulást.

(12) A viszálykodás tényén kívül a pártoskodás mibenlétérôl is ké-
pet kapott az apostol, s ezt meg is nevezi, valószínûleg úgy, ahogy 
errôl neki Khloé emberei beszámoltak:36 Kiki a korinthusi gyüleke
zetben ezt mondja: „én Pálé vagyok”, „én Apollósé”, „én Kéfásé”, 
„én pedig Krisztusé”. A szöveg értelmét boncoló rész alapján meg-
gyôzôdhettünk arról, hogy a Pál által nyújtott jellemzés a magyarázók 
minden erôfeszítése ellenére sem ad pontos képet a helyzetrôl. Ezek a 
jelmondatok néhány fontos vonást mégis elárulnak a viszálykodás ter-
mészetérôl. a) A gyülekezet tagjait személyválogatás jellemzi. b) A gyü-
lekezetben megforduló vagy reá valamilyen hatást gyakorló (Péter) 
szolgálattevôk között válogatnak. c) A kiválasztott személy kizárólagos 
tekintélynek számít. d) A megkülönböztetett figyelem és nagyrabecsülés 
alapja bizonyára valamilyen karizmatikus képesség vagy magasabb rendû 
bölcsesség lehetett. e) A kiválasztott személy tekintélyének növekedése 
annak a súlyát is növeli, aki az illetô hívének vallja magát. Mindent össze-
véve igaza lehet Georg Eichholznak, aki szerint „Korinthusban túl nagy 
dolgot csináltak az emberbôl mint emberbôl”.37

(13) A levél magyarázói eltérôen ítélik meg a szakadás mélységét, 
a helyzet elmérgesedését. A gyülekezet minden valószínûség szerint 
még együtt van, hiszen a levelében Pál még mindig együtt szólítja meg 
a gyülekezet egészét. De az sem fogadható el, hogy még csupán a meg-
hasonlás veszélye áll fenn, amelyet az apostol igyekszik megelôzni és 
elhárítani. A levél utalásaiból a helyzet komolyságára következtethe-
tünk. A korinthusi keresztyének még egy gyülekezetben élnek ugyan, 
de az egyes csoportok már nem egymásért, hanem egymás ellen vannak. Ez az 

36 Conzelmann 1969, 45. o. 4. jegyz.
37 Eichholz 1972, 104. o.
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állapot tehát tarthatatlan. Pál ezt egy nyilvánvalóan indulatos kérdéssel 
juttatja kifejezésre: Hát részekre szakadt a Krisztus? Az elôállott 
helyzet súlyos voltára nem észérvekkel vagy a súlyos következmények 
riasztó képével38 ébreszti rá olvasóit. Az egyház mibenlétére, annak 
teológiai megítélésére emlékezteti ôket, hogy világossá váljon számuk-
ra megosztottságának képtelensége. Félrevezetô volna csak azt kivenni Pál 
szavaiból, hogy egyik csoport sem sajátíthatja ki magának Krisztust, 
vagy pedig csupán azt, hogy mindegyik csoport valamit megragadott 
Krisztusból (krisztológiai pluralizmus?), s most nincs más hátra, mint 
a részeket újra összeilleszteni. Nem érthetünk egyet Schmithalsszal, 
aki szerint a felháborodott kifakadás Pál részérôl egyedül a Krisztust 
maga számára kisajátító „Krisztus-pártnak” szól.39 A magyarázók több-
sége a Krisztus neve elé illesztett határozott névelôt az egyházra mint 
Krisztus testére vonatkozó utalásnak tekinti (lásd 12,12).40 Az egyház 
pedig nem a tagokból tevôdik össze, hanem Krisztus hívja el és építi 
bele az egyház közösségébe az egyes tagokat. Felülrôl épül tehát, s 
mivel Krisztusban, aki által épül, meghasonlottság elképzelhetetlen, a 
keresztyén közösség megosztottsága ellentmond lényegének. „Valóban — írja 
Barrett —, Krisztus nem szakadhatott részekre, de a korinthusi gyüle-
kezet úgy viselkedik, mintha így lenne.”41 Ennélfogva az apostoli inte-
lem értelme nem az, hogy legyen a gyülekezet azzá, amivé lennie kell, 
hanem sokkal inkább így hangzik: Légy azzá, amivé Isten tett az Úr Jézus 
Krisztus által!42

A viszálykodó korinthusiak olyanok nevére hivatkoznak, akik való-
ban sokat tettek a gyülekezetért, és ezért megbecsülést érdemelnek. 
De ha más szolgálattevôk rovására kizárólagossá válnak egy-egy ke-
resztyén vagy csoport számára, akkor olyasmit tulajdonítunk nekik, ami 
nincs az ember hatalmában (vö. 3,5; 3,22). Ez alól maga Pál, a gyülekezet 
megalapítója sem kivétel. Amint már a kifogásolt jelszavak felsorolá-
sánál a reá hivatkozót említette elsôként, úgy most az emberi tényezô 

38 Rohr véleményeként idézi Baumann 1968, 56. o.
39 Schmithals 1956, 169. o.
40 Conzelmann 1969, 49. o. Barrett 1968, 46. o. Schrage 1991—2001, 1. 152. o. 

stb.
41 Barrett 1968, 46. o.
42 Vö. Fee 1993, 52. o.
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túlértékelésének képtelenségét szintén a maga személyén mutatja be. 
Érdemes felfigyelnünk arra, hogy a Galata levélben hasonlóképp jár el. 
Amikor kijelenti: „nincs más evangélium”, azt is hozzáteszi: „Még ha 
mi vagy egy mennybôl érkezô angyal hirdetne evangéliumot azon kívül, 
amely hirdettetett nektek: legyen átok!” (Gal 1,8) Ne feledjük, az az 
apostol, aki körömszakadtáig védi a maga apostolságát (vö. 1Kor 9,1kk; 
2Kor 3,1kk; 11,5kk), teszi fel a nemleges választ sugalmazó kérdést: 
Talán Pál feszíttetett meg értetek? Az apostolnak a kereszt esemé-
nyére, Jézus kereszthalálára irányuló szavai bizonyára nem véletlenül 
kerülnek elô. Mindaz ugyanis, amit Isten elvégzett az egykor pogány 
korinthusi hívek életében, onnan eredeztethetô. Az apostol érvelésének 
is ez lesz az alapja a továbbiakban (lásd 1,18kk). Bizonyos értelemben 
Krisztussal együtt mindnyájan „megfeszíttettünk” (Róm 6,6; Gal 2,19), 
sôt kiváltképpen érvényes ez Pál apostol életére (2Kor 4,10kk; Gal 
6,14.17), de ez mégsem „értünk” történt, valakiért vállalt megváltó 
halál. A legnagyobb és legsúlyosabb tévedése az embernek, ha bárki emberfiától 
megváltást remél, legyen az akár a legkiválóbb magával ragadó keresztyén 
személyiség. Lehetnek ilyen eszközei a Krisztusnak, de nem válthatják 
meg a gyülekezetet. Ezért bárkinek az uszályába kerülni az egyházban 
alapjában véve elhibázott lépés.

Hasonlóképpen helytelen volna bárkinek is az ôt keresztségben ré-
szesítô személyéhez kötôdni. Már Richard Reitzenstein feltételezte,43 
hogy a misztériumkultuszokhoz hasonlóan, ahol a beavatott a beavatót 
szellemi atyjának tekintette, a korinthusiak is kötôdtek ahhoz, aki meg-
keresztelte ôket.44 Az ô nyomában azután Ulrich Wilckens így fogalmaz: 
a korinthusiak „megkeresztelôjüknek az üdvösség szempontjából ma-
radandó fontosságot tulajdonítottak”.45 Egyáltalán nem bizonyos azon-
ban, hogy a misztériumkultuszokban a beavatott függô viszonyba került 
a beavatójával, legalábbis Apuleius leírásából nem ez a benyomásunk 
támad. Ugyanis az Ízisz-kultuszba frissen beavatott Lucius, noha aty-
jaként tiszteli az ôt beavató fôpapot, elbúcsúzik tôle, hogy visszatérjen 

43 Lásd az 1,12-höz fûzött 9. számú szövegértelmezô jegyzetet.
44 Reitzenstein 1927, 40—41. o.
45 Wilckens 1959, 16. o.
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hazájába.46 A keresztséget Pál nem is valamiféle téves korinthusi nézet 
miatt hozza szóba, mint ahogy a saját keresztre feszíttetésének lehe-
tôségérôl sem azért ír, mintha valaki is annak megváltó erejében hitt 
volna a gyülekezetben. Azért érvel a keresztséggel, mert a keresztség 
is azt támasztja alá, hogy a döntô dolgok mennyire nem az emberek személyén 
múlnak. Azt a körülményt, hogy Pál maga csak kivételesen keresztelt, 
és ezt a cselekményt különben bizonyára valamelyik munka társára 
bízta, ne tekintsük a keresztség lebecsülésének Pál részérôl. A kereszt-
séget az egyház népe kezdettôl fogva a világon mindenütt mellôzhe-
tetlennek tekintette, mert általa válik Krisztus megváltó mûve személy-
re alkalmazottá, s ennélfogva az Istennel való kapcsolat fordulópont-
jává. De a keresztség érvényessége nem függ a keresztelést végrehajtó 
minôségétôl, hiszen az egyedül Isten döntésén múlik.

Hogy az apostolt mennyire az emberi tényezô helyes értékelésének 
szándéka vezeti érvelésében, azt az általa idézett keresztelési for mula 
is mutatja. Mert olykor találkozhatunk az Újszövetségben azzal a for-
dulattal is, hogy valakit „Jézus Krisztus nevében” (
) keresztelnek meg (lásd ApCsel 10,48; ApCsel 2,38 a 
B és D kódexek szerint). Ebben az esetben arra kerül a hangsúly, hogy 
a keresztelés Jézus Krisztus megbízásából történik. A keresztelés mégis 
inkább „Jézus Krisztus nevére” ( vagy 
) történik (Mt 28,19; ApCsel 8,16; 19,5; ApCsel 2,38), 
vagyis Jézus Krisztus tulajdonába, hatókörébe kerül a megkeresztelt. 
Pál ezúttal az utóbbi formát alkalmazza: vagy talán Pál nevére ke
resztelkedtetek meg? Szándéka félreérthetetlen. Világossá akarja ten-
ni, hogy az ô nevét nem lehet a keresztelés alapján cégérré tenni, hiszen 
amikor a keresztségben részesültek, Jézuséi lettek, és nem Páléi. Akkor 
iktattattak be a Krisztus testébe, az egyházba, amelyet pártoskodással 
szét lehet ugyan szakítani, de az így létrejött állapot sohasem termé-
szetes, mindig tarthatatlan.

Pálnak ez a kissé ironikus kérdése azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy a 
korinthusi gyülekezet megalapításakor, alig húsz évvel Jézus halála és 
feltámadása után a keresztelés magától értetôdô gyakorlat volt a ke-
resztyénségben. Feltételezhetôen a kezdetektôl fogva végezték. Nem 

46 Az aranyszamár, 301. o.
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helytálló tehát a vallástörténeti iskola megállapítása, miszerint a ke-
resztség gyakorlata és teológiája a hellenista kultuszok hatására jött 
létre, s valamiféle mágikus cselekménynek tartották. A keresztyén ke-
resztség formai és tartalmi gyökerei minden bizonnyal Keresztelô János 
tevékenységére nyúlnak vissza, arra a keresztségre, amelyben Jézus is 
részesült, és amelyet maga is gyakorolt (Jn 3,22; 4,1kk).47 Ebben a ke-
resztségben pedig nem az a döntô, ami az ember által és az emberben 
történik, hanem ami Istenben megy végbe, aki Krisztusért sajátjának nyil
vánítja ki a megkereszteltet.

(14—16) Pálnak a keresztséggel kapcsolatos álláspontja nem csak 
elvi alapokon nyugszik. Szokása szerint megtörtént esetekkel támaszt-
ja alá teológiai döntését (lásd még 1,26kk; Gal 1,10kk). Most is fel-
idézi a gyülekezet megalapításának idôszakát, és utólag hálát ad Is
tennek, hogy a korinthusiak közül senkit sem keresztelt meg, és 
ezért a nagy vetélkedésben senki sem sorolhatja magát az apostolra 
hivatkozó csoportba csupán azért, mert ôt Pál keresztelte meg, és így 
nem mondhatja azt sem, hogy az ô nevére keresztelkedett meg. 
Illetve mégis akad kivétel: Kriszpusz és Gájusz. Hogy velük miért 
tett kivételt, ma már nehéz tisztázni. Talán mindkettô hitre jutása for-
dulatot jelentett a gyülekezet létrejöttében. Amint láttuk, Kriszpusz 
valószínűleg azonos a korinthusi zsidó zsinagóga elöljárójával (ApCsel 
18,8), Gájusz pedig magával hozhatta a gyülekezetbe bizonyára nagy 
létszámú háza népét is (vö. Róm 16,23). Pálnak eszébe jut még egy 
eset, amely hasonló okokból történhetett meg: megkeresztelte még 
Sztefanász háza népét is. A „háznép” () a szülôkön és gyer-
mekeken kívül magában foglalta a le- és felmenô rokonokat, a rab-
szolgákat, de a felszabadított rabszolgákat is, akik rendszerint munka- 
vagy üzleti viszonyban maradtak egykori rabszolgatartójukkal (lásd 
még ApCsel 11,14; 16,15.31.34; Filem 2 stb.).48 

A háznép megkeresztelése felveti a gyermekkeresztség rendkívül bo-
nyolult kérdését, hiszen a háznépbe beletartoztak a kicsiny gyermekek 
is. Kétségtelen, hogy az egész háznép megkeresztelésével összefüggés-
ben az Újszövetségben kifejezetten nincs szó sehol gyermekek vagy 

47 Vö. Bieder: EWNT 1. 462. kol.
48 Vö. Brósz—Pólay 1974, 349—350. §.
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akár csecsemôk megkeresztelésérôl, de a háznéprôl olvasható meg-
jegyzések nem is zárják ki azt. Joachim Jeremias49 és Otto Michel50 
szerint az óegyház gyakorolta a gyermekkeresztséget. Oscar Cullmann, 
aki a zsidók által gyakorolt körülmetélés párhuzamával érvel,51 szintén 
hasonló álláspontot képvisel. Kurt Aland viszont megkérdôjelezi ezeket 
a véleményeket.52 August Strobel árnyaltabban fogalmaz: „A legrégibb 
apostoli egyház, amely a csecsemôkeresztséget valószínûleg még nem 
gyakorolta, és a késôbbi kora keresztyén gyülekezet, amely a gyermek-
keresztségrôl áttért a csecsemôk megkeresztelésére, annak a felisme-
résnek az alapján tette ezt, hogy éppen a gyermekek számára szól Isten 
országának az ígérete.”53

Így korábbi határozott és kivételt nem ismerô kijelentése után Pál 
most már szerényebben jegyzi meg: Egyébként nem tudja, hogy va
laki mást is megkeresztelt volna. Ha mégis akadna valaki, a lényegen 
ez mit sem változtatna. Amennyiben így akart volna magának híveket 
toborozni, akkor igyekezett volna minél több korinthusi keresztyént 
saját kezûleg keresztvíz alá hajtani.

(17) Mint minden szolgálat az egyházban, a keresztelés is Jézus 
Krisztus megbízása alapján történik. Ezért annak tulajdonképpeni oka, 
hogy Pál csak keveseket keresztelt meg, Ura döntésében van: nem 
azért küldte ôt el Krisztus, hogy kereszteljen, hanem hogy az 
evangéliumot hirdesse. Neki tehát azt a feladatot szánta Krisztus, 
hogy az evangélium hirdetésével elôkészítse a terepet a keresztség szá-
mára, és értelmet adjon neki. A keresztség ugyanis nem mágikus cse-
lekmény, amely az evangélium hirdetése és elfogadása nélkül önmagá-
ban is hatna. Az evangélium hirdetôjének ezért nagy a felelôssége a 
rábízott üzenet tartalmáért.

Ezt a felelôsséget gyakorolja most is, amikor a korinthusi gyüleke-
zetben fellépô szakadásokat akarja begyógyítani. Mert meg van gyô-
zôdve arról, hogy ezek a szakadások nem csupán emberi gyengeségek 

49 Jeremias 1949.
50 ThWNT 5. 133. o. 42. jegyz.
51 Cullmann 1948, 50. o.
52 Aland 1961.
53 Strobel 1963, 68. o.
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vagy a vetélkedés indulata miatt következtek be, hanem mindenekelôtt 
az evangélium félreértésébôl vagy éppen annak lebecsülésébôl erednek. 
Erre utal az a körülmény, hogy Pál a rábízott evangéliumot elhatárolja 
a bölcsességtôl: a feladatom — hangsúlyozza — nem az evangélium böl
csességet kínáló beszéddel történô népszerûsítése. Lietzmann szerint 
a keresztségrôl váratlanul másra terelôdik a szó, Werner Kümmel vi-
szont úgy véli — és igaza lehet —, hogy lényegében ugyanarról van szó 
most is. 

Amiképpen a keresztségben, úgy az igehirdetésben is az emberi moz-
zanat kerül elôtérbe a korinthusi keresztyének értékítéletében.54 A kö-
vetkezô, most már az evangélium tartalmi oldalával foglalkozó fejeze-
tekben sokszor hallunk majd a bölcsességrôl. A bölcsesség nyilván nagy 
becsben állhatott a korinthusiaknál, s ez a vonzalom a bölcsességhez 
ott rejtôzködhetett a viszálykodás mélyén is. Ez a bölcsesség feltehe-
tôen elsôsorban Isten ismeretére vonatkozott, de egyúttal természete-
sen az értelmi belátás révén megszerzett mindenfajta ismeretre is. 
Mivel az evangélium is érinti Isten ismeretét, Pál nem beszél minden 
esetben és egyértelmûen elítélôen a bölcsességrôl.

Minden azon múlik nála, hogy milyen a szóba kerülô bölcsesség vi-
szonya Krisztus kereszthalálához, amely Pál meggyôzôdése szerint az 
evangéliumot döntôen meghatározó esemény. Ha az emberi bölcses-
ségre alapozná a reá bízott üzenetet, akkor Krisztus keresztje elve
szítené jelentôségét (lásd Gal 2,21), feleslegessé válna. Minél inkább 
elôtérbe kerül az ember személye és teljesítménye, annál inkább el-
homályosul a kereszt jelentôsége. Ez fordítva is igaz. De ez már a kö-
vetkezô szakasz témája.

54 Idézi Conzelmann 1969, 51. o. 51. jegyz.
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2. a bölcsesség a kereszt igéjének mértékén 
(1,18—25)

(18) Mert a kereszt igéje1 ugyan bolondság azoknak, akik a vesz
tükbe tartanak,2 de nekünk, akik üdvösségre jutunk,3 Istennek 
ereje.4 (19) Mert meg van írva: „Végzek a bölcsek bölcsességével, 
és az értelmesek értelmét elvetem.”5 (20) Hol a jelen világ bölcse? 
Hol az írástudója? Hol a vitatkozója?6 Nemde bolonddá tette Isten 
a világ bölcsességét?7 (21) Miután ugyanis a világ Isten bölcses
ségében8 nem ismerte fel a bölcsesség által az Istent, úgy tetszett9 
Istennek, hogy a hirdetett üzenet bolondsága10 által üdvözítse a 
hívôket. (22) Minthogy egyfelôl a zsidók jeleket kívánnak, más
felôl a görögök11 bölcsességre törekszenek, (23) mi pedig a Krisz
tust,12 a megfeszítettet hirdetjük, a zsidóknak megütközést,13 a 
pogányoknak bolondságot, (24) maguknak az elhívottaknak azon
ban — zsidóknak és görögöknek is — Krisztust, Istennek erejét és 
Istennek bölcsességét. (25) Mert az Isten bolondsága bölcsebb az 
embereknél, és az Isten erôtlensége erôsebb az embereknél.

a Szöveg érteLme 1a kereszt igéje: tömör, utalásszerû összefoglalása 
a Pál által hirdetett evangéliumnak. Igehirdetésének nem a kereszt a témája, 
hanem krisztus, de az a krisztus, aki a keresztre feszítve halt meg. az egész 
ôskeresztyénség vallotta jézus halálának üdvösséget szerzô voltát (vö. 1kor 
15,3—4), de annak a körülménynek, hogy jézus keresztre feszítve halt meg, 
elsôsorban Pál apostol tulajdonít teológiai fontosságot. érdemes ezen a pon-
ton újragondolni egy, a köztudatba már mélyen beleivódott teológiai szak-
kifejezést. már nem elôször okoznak gondot55 mind a görög, mind pedig a 
magyar nyelvben bizonyos birtokos szerkezetek, amelyeknél nehéz eldön-
teni, hogy a birtokos a kifejezés alanya-e, vagy a tárgya. jelen esetben a 
 fordulat adja fel a fordítónak a leckét. mert ez esetben 
teljes joggal tekinthetjük „a keresztet” az igei üzenet tárgyának. a magyar 
fordítói hagyomány e mellett a változat mellett teszi le voksát, amikor a bir-
tokos összetételt „a keresztrôl való tudomány” (károli-fordítás), „keresztrôl 
való beszéd” (revideált károli-fordítás), „keresztrôl szóló beszéd” (új protes-
táns fordítás), „a kereszt hirdetése” (Békés—Dallos-fordítás), „keresztrôl szó-

55 Lásd az 1,6-hoz fűzött 5. számú szövegértelmezô jegyzetben.
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ló tanítás” (Szent István társulat kiadása) formában adja vissza. De nem 
kevésbé jogos a „keresztet” nyelvtanilag alanynak tekinteni, amely önmagá-
ban hordoz valami meghatározó üzenetet.56 ebben az esetben nem az ember 
mond véleményt a kereszt eseményének értelmérôl, hanem fordítva: a „ke-
reszt eseménye” mondja ki ítéletét az emberrôl. ha ebbôl a szempontból az 
egész szakaszra kiterjed a figyelmünk, akkor aligha kételkedhetünk abban, 
hogy ez utóbbi változat felel meg inkább a páli teológia szellemének.

a kereszt kivégzési módját a rómaiak a punok közvetítésével a perzsáktól 
tanulták el,57 és azokat részesítették benne, akiknek különösen gyötrelmes 
és megalázó halált szántak. római polgárt nem is volt szabad ennek a ha-
lálnemnek kitenni. „a keresztnek már maga a neve is álljon távol a római 
polgártól, de nemcsak a testétôl, hanem gondolatvilágától, szemétôl, fülétôl 
is” — írja Cicero.58 a tóra tanításának megfelelôen (lásd 5móz 21,23) a zsi-
dóságban is átkozottnak számított a fán függô ember, noha a rómaiak sok 
igaz hazafinak tekintett felkelôt végeztek ki ilyen módon.59 a közvélemény 
hangulatát a keresztre feszítéssel kapcsolatban jól szemlélteti az a karcolat, 
falfirka, amelyet rómában az egykori testôrség palotájának egyik alapkövén 
találtak. egy kereszten függô, szamárfejû emberi alak látható rajta. a kép 
bal oldalán pedig egy férfi térdel, a keresztre függesztve tekintetét. a rajzot 
botladozó betûkkel írt felirat magyarázza: alexamenosz istenét imádja. a 
kutatók szerint a gúny nem krisztusnak, hanem egy egyiptomi istenségnek 
szól. De bárhogy is van, annyi bizonyos, hogy a kereszt a kortársak között 
senkinek sem szerzett dicsôséget. jézus halála tehát dicstelen volt, és ki-
vételesnek sem számított. Pál mégis makacsul szóba hozza a keresztet, jézus 
halálnemét, mert felismerte, hogy az volt kivételes, aki elszenvedte. ebben 
az ellentmondásban rejlik az a titok, amely a „kereszt igéjében” tárul fel. 

2a vesztükbe tartanak: a görög szövegben folyamatos jelen idô van, s ezt 
valahogy kifejezésre kell juttatnunk a fordításban is. 

3üdvösségre jutunk: az elôbbihez hasonló a helyzet a  (megment, 
megtart) igével is. mindkét fordulat praesens imperfectumi (folyamatos jelen 
idejû) igealak, ezért egyszerre fejezi ki a jelen és az eljövendô állapotot. 

4lstennek ereje: az eredeti szövegben  áll, amely nem tétlen, ön-
magában nyugvó, hanem hatékony, cselekvô erôt jelent. 

56 Vö. BD 163. §.
57 Delling: BHH 2. 1004. kol.
58 Pro Rabirio 6.
59 Ant, XVII.295.
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5„Végzek... elvetem”: az idézet ézs 29,14-bôl való. Pál most nem a Sep-
tuaginta szövegét követi. 

6Hol a jelen világ...: a „bölcs”, az „írástudó” és a „vitatkozója” mind a „je-
len világ” hatása alatt áll, s nemcsak a „vitatkozó”, holott ez a minôsítés 
formailag csak a „vitatkozó” jelzôje a görög szövegben. ezért kellett kiemel-
nünk a mondat elejére. az egyházatyák az elsô megjelölésben a görög, a 
másodikban a zsidó gondolkodókra tett célzást látnak, míg a harmadik ál-
talános emberi tulajdonságot jelölne meg. Schlatter ezzel szemben mind-
háromban a zsidóság szellemi életének különbözô képviselôit véli felfe dezni.60 
Újabban markus Lautenschlager mutatott rá arra, hogy a felsorolás harmadik 
tagja azokat a görög filozófusokat nevezi meg, akik együtt, egymással dia-
lógusban () kutatják az igazságot.61 nem kell tehát kákán is 
csomót keresô, izgága vitatkozót magunk elé képzelnünk. a szenvedélyes 
kérdések a gyôzelem bizonyosságában vagy a már kivívott gyôzelem feletti 
örömében kérkedô hadvezér gúnyos stílusát idézik (lásd ézs 33,18; 36,19kk; 
vö. 1kor 15,55). 

7a világ bölcsességét: amellett, hogy a „világ” itt ennek a bölcsességnek 
az eredetét (genitivus auctoris62) határozza meg, egyúttal kifejezésre juttat-
ja azt is, hogy Isten ismerete terén nemcsak a zsidóság fáradozása hiába-
való,63 hanem ez az ítélet minden emberre érvényes. 

8Isten bölcsességében: nem tudjuk követni Pál érvelését, ha nem vesszük 
figyelembe, hogy a bölcsességet az ószövetségi bölcsességirodalom nyomán 
pozitívan is értékelheti, amennyiben ez a bölcsesség Istentôl származik. en-
nek a sajátos teológiát képviselô ószövetségi iratgyûjteménynek a hatását 
láthatjuk 2kor 5-ben,de különösen róm 1—2-ben. De ulrich Wilckens64 és 
mások a korinthusi gondolkodásmódot minden sajátosságával együtt az 
úgynevezett Sophia-spekulációkra, pontosabban a Sophia-krisztológiára ve-
zetik vissza. valóban az a benyomásunk támadhat már 1,17-tôl, hogy az 
apostol ehhez az érzékeny ponthoz akar hozzányúlni, de azért az úgyneve-
zett Sophia-krisztológián kívül a görög szellemiség vonzódása a filozófiához 
is közrejátszhatott a bölcsesség túlbecsülésében. mindenesetre nem tudjuk 
követni Pál gondolatmenetét, ha nem számolunk ennek a kulcsfogalomnak 
kettôs, ambivalens megítélésével.

60 Conzelmann 1969, 57. o. 32. jegyz.
61 Lautenschlager 1992, 285. o.
62 Lásd BD 162. §.
63 Lautenschlager 1992, 284. o.
64 Wilckens 1959.
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9tetszett: ez a szó Istennel összefüggésben az ô mindenkitôl független, 
szabad elhatározásának () kifejezésére szolgál (lásd még gal 1,15; kol 
1,19; mt 11,26 és párh.; Lk 2,14; ef 1,5; Fil 2,13). 

10a hirdetett üzenet bolondsága: amit „hirdetett üzenetként” fordítottunk, 
az eredeti szövegben  alakban szerepel, s ez az igehirdetés tartalmi 
oldalára helyezi a hangsúlyt. ezért láttam az „igehirdetés” helyett „a hirdetett 
üzenetet” alkalmasabbnak a mondanivaló visszaadására.

a „kérügma bolondságáról” mint valami olyasminek a bolondságáról be-
szélni, ami Istenhez tartozik és tôle származik, szentségtörésként hat,  ezért 
kálvin,65 Bengel,66 Weiß67 és Philipp Bachmann68 tompítani akarták az élét, és 
bolondságnak számító vagy annak tûnô igehirdetésrôl beszéltek. az 1975-ös 
új protestáns fordítás is szükségesnek látja hozzátenni, hogy az igehirdetés 
csupán „bolondságnak látszik”. (a fordítás 1990-ben kiadott javított szövege 
viszont már „az igehirdetés bolondságáról” beszél.) ha az apostol érvelését 
„megszelídítjük”, akkor mit kezdjünk azzal a kijelentéssel, hogy „Isten bo-
londdá tette a világ bölcsességét” (lásd 20. vers)? ez a bölcsesség is csupán 
„látszólag” bolond?

11a görögök: ez a népnév ( ) Pálnál általában a nem zsidó ember 
megjelölésére szolgál (róm 1,16; 1kor 12,13; gal 3,28). a megnevezés talán 
csak titusz esetében utal valódi görög származásra (gal 2,3). a hellenizmus 
idején nem annyira a népi származásról, mint inkább a nyelvi, kulturális 
hovatartozásról árulkodott. ez tûnik ki az emberiséget két részre, görögre 
és barbárra osztó, a korabeli irodalomban gyakran fellelhetô ellentétpárból 
(lásd róm 1,14; kol 3,11). Lehetséges, hogy a levélnek ezen a helyén Pál is 
ebben az értelemben szól „görögökrôl”, hiszen a korinthusi gyülekezetben 
a görögök mellett más népbôl származók, például rómaiak (gájusz római 
név, lásd 1,14) is lehettek, de mindannyian a görög kultúra befolyása alatt 
álltak. az a tény viszont, hogy a „görög” megjelölés Pálnál fôként a „zsidó” 
ellentétpárjaként szerepel, inkább arra enged következtetni, hogy teológiai 
szembeállításról van szó. a „görögök” „a pogányok legfontosabb képvise-
lôiként”69 a saját belátásuk alapján alakítják ki istenismeretüket, hiszen ahogy 
hérodotosz írja, „a görögök mindannyian — a spártaiakat kivéve — fáradha-

65 Kálvin 1920, 25. o.
66 Bengel 1952, 2. 136. o.
67 Weiß 1910, 34. o.
68 Bachmann 1936, 86. o.
69 Windisch: ThWNT 2. 509. kk.
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tatlanul foglalkoznak mindenféle bölcselettel”.70 ezzel szemben a „zsidó” 
ember Istent az ô kinyilatkoztatásából ismeri meg. más szempont szerint 
felosztani az emberiséget „zsidókra és görögökre” értelmét veszítené. 

12a Krisztust: a magyarázók véleménye megoszlik a tekintetben, hogy 
ebben az esetben csupán jézus személyét megjelölô névrôl van-e szó, vagy 
annál többrôl is, mégpedig „felkent”, azaz messiási mivoltáról. Schrage pél-
dául úgy gondolja, hogy mint a 17. és 24. vers esetében, itt is tulajdonnévrôl 
van szó. különben is a pogányok elutasító álláspontja nem szólhatott a „mes-
siásnak”, mivel ez a szerep ismeretlen volt számukra.71 merklein viszont, 
akinek a kommentárja szintén nemrégen jelent meg, Pál szavait a „megfe-
szített messiásra” vonatkoztatja.72 az utóbbi változat jól beleilleszkedik a 
szakasz gondolatmenetébe, sôt az így válik igazán érthetôvé és feszültség-
gel telítetté, mert a zsidó ember számára mindenképpen a megfeszített 
messiás jelent megütközést, de a görög ószövetséget olvasó pogány erede-
tû keresztyén számára sem ismeretlen fogalom a messiás. 

13megütközést: a görög  szó eredetileg a csapdát kifeszítve tar-
tó pecket jelentette. a bibliai nyelvben átvitt értelmet kapott, és nem annyi-
ra erkölcsi felháborodást kiváltó magatartást, mint inkább a hit útjába kerü-
lô akadályt kifejezô képpé vált (róm 9,33; 11,9; gal 5,11 stb.).73

a LevéLréSzLet kIBontáSa (18) A most következô szakasz meg-
határozó a gyülekezetben tapasztalható meghasonlás, pártoskodás fel-
számolásában, sôt a levél által érintett többi kérdés megválaszolásában 
is, sőt bátran állíthatjuk, hogy Pál apostol teológiai gondolkodásának 
gyökerét és középpontját tárja fel. Eljárásában gyülekezetgondozó te-
vékenységének egyik leglényegesebb elemét figyelhetjük meg. Hiszen 
tulajdonképpen az egész levél az egyéni és gyülekezeti élet torzulásai-
val, tehát etikai kérdésekkel foglalkozik, amelyeket megfelelô rendre-
utasításokkal is elintézhetne az apostol. Ehelyett azonban a leghétköz-
napibb gyarlóságot is az alapokhoz vezeti vissza. „Végsô soron az etika 
Pál számára tisztán és egyszerûen teológiai feladat” — hangsúlyozza 

70 IV. könyv 77c.
71 Schrage 1991—2001, 1. 105. o.
72 Merklein 1992, 188. o.
73 Vö. Stählin: ThWNT 7. 338. kk.
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Gordon Fee.74 Minden bizonnyal abban a meggyôzôdésben teszi ezt, 
hogy a keresztyén élet erôforrása és iránya abban van, amit Isten tett 
értünk Jézus Krisztus által az ô Lelke erejével. De arra a szeretetre is 
gondolhatunk, amely természetébôl adódóan a másik embert, külö-
nösképpen pedig a keresztyén testvért meggyôzni akarja, és nem kény-
szeríteni, hogy az belátásból önként engedelmeskedjen az intô szónak.

Már a megelôzô mondatokban sejteni engedte Pál, hogy a gyüleke-
zetben támadt pártoskodás és viszály hátterében a személyes hiúságon 
vagy szociális indítékokon túlmenôen az emberi bölcsesség túlértékelése 
húzódik meg. Ezért hangsúlyozta, hogy ô nem bölcsességet kínáló be-
széddel hirdette az evangéliumot, hiszen ha ezt tette volna, akkor Krisz-
tus keresztje elveszítette volna jelentôségét (17. vers). Most tehát en-
nek az összefüggésnek a megvilágítására kerít sort. A mert okhatáro-
zói kötôszó a szakasznak erre a szerepére utal.

Az apostolra bízott evangélium hirdetése azért nem merülhet ki az 
ember értelmét lenyûgözô bölcs tanításban, mert az evangélium a ke
reszt igéje. Ezek szerint az evangélium, az Isten által szerzett szaba-
dulás örvendetes híre mindenekelôtt egy eseményrôl szól, mégpedig 
Jézus kereszthaláláról. Az errôl a keresztrôl szóló beszéd azonban még 
nem evangélium. Egy olyan fordítás, amely „keresztrôl szóló beszédet” 
említ, nem felel meg az eredeti szövegnek, de az apostol szándékának 
sem. Mert nem az esemény puszta felidézése, hanem jelentôségének meg
világítása válik Isten szabadulást szerzô szavává.

Mindabból, ami Jézussal történt, az apostol Jézus halálának körülmé
nyeit, történetesen a keresztfán bekövetkezett kimúlását emeli ki. Nem vezet 
ez egyoldalúsághoz, az evangélium megcsonkításához? Talán igazuk 
van azoknak a teológusoknak, akik szerint Jézus földi mûködése Pál 
számára teológiailag nem jelentôs,75 vagy nem is vesz arról tudomást?76 
Mondhatjuk-e másfelôl, hogy Jézus feltámadásának nincsen súlya Pál 
teológiájában? Ezekre a jogos kérdésekre annak ismeretében, amit Pál-
ról leveleibôl megtudhatunk, csak egy felelet lehetséges: a kereszt teo-
lógiája az apostol értelmezése szerint nemhogy háttérbe szorítja Jézus 

74 Fee 1993, 53. o.
75 Bultmann 1959, 190. o.
76 Conzelmann 1968, 182. o.
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földi mûködésének vagy feltámadásának nyomatékos voltát, hanem 
feltételezi és hangsúlyossá teszi azt. Jézus kereszthalálának jelentôsé-
ge ugyanis éppen abban van, hogy nem egy tetszôleges valakinek ke-
gyetlen, abban az idôben sajnos szinte mindennapos haláláról van szó, 
hanem olyan valakinek végsô földi tusájáról, aki Isten nevében szólt és 
cselekedett az emberek között. De nem kevésbé nélkülözhetetlen része 
az evangéliumnak a Jézus feltámadásáról szóló hír, amelyrôl éppen 
ebben a levélben írja Pál: „Krisztus feltámadásának eseménye nélkül 
hiábavaló az igehirdetésünk, és hiábavaló a hitünk” (15,14). Feltáma-
dása nélkül Jézus halála egy rendkívüli ember életútjának lehangoló 
utolsó állomása lenne. 

Mégis megkockáztatja az apostol ezt a tömörítést: az evangélium a 
kereszt igéje. Fogalmazhatjuk így is: a kereszthalál az evangélium márka
jele, valódiságának hitelesítô jegye. Ha nem ismerjük fel ennek az egyedül-
álló eseménynek a jelentôségét, Jézus földi mûködése torzó marad, 
feltámadása pedig riasztó jelenséggé, vagy mint Korinthusban is, élet-
idegen rajongás forrásává válik (vö. 4,8). Ne értsük félre: Pál az élô 
Úrral számol. Róla azonban még feltámadása után is „mint megfeszí-
tettrôl” (1,23) kell beszélnünk (perfectum, vagyis élô múlt). Pál mér-
tékén minden olyan teológia felszínes marad, amely nem tudja vagy 
nem akarja vállalni „a kereszt igéjét”. Mert Jézus halála nem átmeneti 
állomás Jézus megdicsôülésének útján, hanem maradandó és megha-
tározó jelentôsége van.77

Jézus halálának döntô jelentôsége Isten szabadító mûvében az ôs-
keresztyénség közös felismerése és meggyôzôdése, amint ezt az 1Kor 
15,3—5-ben található igen korai hitvallástöredék tanúsítja. Pálra és bi-
zonyos mértékben Jánosra is jellemzô, hogy ennek a halálnak módjára, 
vagyis arra, hogy ez a kereszten ment végbe, szintén hangsúly kerül 
(vö. Fil 2,8; Kol 1,20 — mindkét esetben egy himnikus hagyomány páli 
kiegészítésével van dolgunk). Az apostol minden bizonnyal nemcsak 
a történeti hûség kedvéért említi a kereszthalál tényét, hanem ennek 
is teológiai jelentôséget tulajdonít. A kereszthalál erôszakos, véres esemény. 
Jézus tehát nem az egyetemes emberi halandóság, hanem erôszak ál-
dozata lett, amelyben sokan aktív szerepet játszottak. Így annak az 

77 Lásd „Die Heilsbedeutung” in: Käsemann 1969, 100. kk.
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erôszakos halála, aki nem volt senkivel erôszakos, szomorú fényt vet 
az emberi természetre. De Pál számára korántsem azért fontos Jézus 
kereszthalálának felemlítése, hogy felháborodjunk az emberi gonosz-
ságon, és részvétet keltsen bennünk ennek a gonoszságnak az áldoza-
ta iránt. Sajnos Jézus kereszthalála nem volt kivételes eset abban a 
korban, és sok elítéltnek kellett ugyanezt a büntetést elszenvednie 
anélkül, hogy rászolgált volna. Az ô sorsuk is hasonló érzéseket vált-
hatna ki bennünk. Jézuson kívül tehát még számos kortársa kiérde-
melhetné szánalmunkat. Amiért Jézus kereszthalála különleges jelen-
tôséggel bír, az az egyedülálló kapcsolat közte és Isten között. Ha valóban 
Isten áll mindamögött, amit Jézus tett, és ami vele történt, akkor az 
embertelenség megnyilatkozásánál jóval többrôl van szó. Akkor a kereszt 
eseményében Isten és ember konfliktusa végletesen és sarkítva ölt testet. 

Csak mindezt végiggondolva értjük meg, hogy az apostol a korin-
thusi gyülekezetben nagyra értékelt bölcsességgel kapcsolatban miért 
hozza szóba a „kereszt igéjét”. Az emberi értelem számára ugyanis 
megfoghatatlan a kereszt igéje, vagyis bolondság. A keresztyének kez-
dettôl fogva próbálták megmagyarázni Jézus halálának értelmét az  
áldozati kultusz vagy a rabszolgák felszabadításának erre alkalmas vo-
ná saival. Pál most eltekint ezektôl, és csupán annak elemzésére szo-
rítkozik, hogy mi történik akkor, amikor Isten és ember Jézus kereszt-
jénél, illetve a kereszt igéjének meghirdetésekor szembetalálkozik egy-
mással. Az ember állásfoglalásra kényszerül, és ez az állásfoglalás lehet 
elutasító, de lehet elfogadó is. Az evangélium nem arat elsöprô sikert, 
hanem megosztja a hallgatóságát. Vannak, akik elutasítják. Jelen eset-
ben azért, mert a kereszt eseménye mögött rejtôzô Istent nem tudják 
összeegyeztetni azzal az istenképpel, amely értelmük számára elfogad-
ható. Így nem is találhatnak az élô Istenre, és nem ismerhetik meg az 
ô Jézus Krisztusban megnyilvánuló szeretetét a bûnös ember iránt. 
Ennélfogva vesztükbe tartanak. Pál ezzel nem tagadja a bölcsesség 
hasznos voltát. Csak azt vonja kétségbe, hogy segítségével bárki is el-
juthatna Istenhez, és így az üdvösségre. Mint ahogy a Galata levél 
szerint a törvény is képtelen erre.78 

Ezzel szemben nekünk — mondja Pál —, tehát mindazoknak, akik 

78 Vö. Cserháti 1982, 183. kk. Schrage 1991—2001, 1. 170. o.
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hittel elfogadják Istennek Jézus kereszthalálában megnyilatkozó sze-
retetét és a keresztnek ezt meghirdetô igéjét, a kereszt Istennek ere
je. A kereszten az értelem számára elfogadhatatlanul gyengének mu-
tatkozó Isten életet megváltoztató hatalom a hívô ember számára. Aki, 
bár még csak elindult felé, de a maga idején majd üdvösségre jut. 
Amikor Pál az erre képessé tevô erôrôl szól, igen valószínû, hogy a 
Szentlélek erejére gondol.

Elsô hallásra úgy tûnik, az apostol a kereszt igéjét elutasító és en-
nélfogva vesztébe tartó, valamint ugyanígy a kereszt igéjét elfogadó és 
következésképp üdvösségre jutó ember sorsát eleve eldöntöttnek tekinti. 
Hiszen azért döntenek így vagy úgy, mert olyanok, amilyenek, veszni 
indulók vagy üdvösség felé tartók. A mi döntésünk egyik vagy másik 
irányban, amikor a kereszt igéje válaszút elé állít minket, Istennek 
számunkra megfejthetetlen titka marad. Egyvalamihez azonban nem 
férhet kétség. Pál szándéka azzal, hogy rávilágít döntésünk következ-
ményeire, nem az, hogy reménytelenségbe taszítson, hanem éppen biz
tatás a kereszt igéjének az elfogadására. Mindaddig, míg ez az ige hangzik, 
sorsunk nyitott, még nem dôlt el véglegesen. 

(19—20) Meglepô módon Pál a gondolatmenetet nem azzal folytatja, 
hogy Isten ereje miként érvényesül az üdvösségre jutó ember életében. 
Ellenkezôleg! Egy némileg a helyzethez igazított ószövetségi idézettel, 
valamint a legyôzött ellenfelet kipellengérezô és szintén az Ószövet-
ségre emlékeztetô felkiáltásokkal79 arra hívja fel a figyelmünket, amit 
Istennek a kereszt erôtlenségében megnyilvánuló ereje a saját bölcses-
ségükre építô emberek életében végez el. Mert Isten elhatározása meg 
van írva: „Végzek a bölcsek bölcsességével, és az értelmesek ér
telmét elvetem.” (Ézs 29,14) Hol van hát a jelen világ bölcse? Hol 
az írástudója? Hol a vitatkozója? Istennek tehát Pál szerint a böl-
csességnek az ô dolgaiban elszenvedett kudarcában kezdeményezô, aktív 
szerepe van. Ezért végsô soron nem a bölcsesség tragikus fogyatékossá-
gáról van szó, amellyel maga torlaszolja el önmaga elôtt az utat az élô 
Istenhez, hanem Isten tudatos bánásmódjáról és ítéletérôl minden em-
beri próbálkozás felett. Látni fogjuk: ugyanez az események mögé rej-

79 Lásd a vershez fûzött 6. számú szövegértelmezô jegyzet utolsó sorait.
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tett, az embert a helyére tevô isteni szándék nyilvánul meg népének 
minden emberi értékítéletet megcsúfoló kiválogatásában (1,26kk). 

A bölcsességet nagyra értékelô korinthusiaknak is rá kell döbbeniük 
arra, hogy Isten és minden, ami vele összefügg, nem olyan igazság, 
amelyet gondos fogalmi tisztázással vagy vitával meg lehetne ragadni, 
hanem élô és cselekvô személy, akivel számolniuk kell, aki nem igazodik 
az emberhez, viszont az embernek tanácsos igazodni hozzá. Így válik 
érthetôvé Pálnak az olvasó belegyezését feltételezô kérdése: Nemde 
bolonddá tette Isten a világ bölcsességét? Isten tehát azáltal, hogy 
önmagát egyedül Krisztus keresztjének eseményében tette hozzáfér-
hetôvé, a világnak, a vele szemben értetlenül álló emberiségnek a böl-
csességét bolonddá, vagyis, mint a megízetlenült sót (lásd Mt 5,13), 
hasznavehetetlenné tette, hiszen legfôbb célját, Isten megismerését 
nem tudja elérni, sôt megakadályozza, hogy végül is ott tegyünk szert 
reá, ahol ez egyedül lehetséges: Jézus Krisztus minden józan emberi 
megfontolást megcsúfoló kereszthalálában.

(21) Pál szerint Istennek ezt a döntését alaposabban is szükséges 
megindokolni. Úgy tûnhet ugyanis az eddigiekbôl, hogy Isten az ô dol-
gait eleve érthetetlenül és minden értelmet meghazudtoló módon in-
tézi, és ennek következtében a bölcsesség kudarcában a felelôsség elsô-
sorban Istent terheli. Ha valóban így látná Pál, akkor szakítana a zsidó 
bölcsességirodalom erôteljes hagyományával, amely meggyôzôdéssel 
vallja: Isten nem fejetlenül, hanem bölcsen, valamint értelmesen te-
remtette és tartja fenn a világot. Ezért aki Istennek ebben a bölcses
ségében részesül, az megismerheti ôt és az ô akaratát a világgal és az 
emberrel. 

Ha így értjük az apostol állítását, az „Isten bölcsessége” kifejezést 
nyelvtanilag olyan birtokviszonynak tekintjük, amelyben a birtokos, 
jelen esetben Isten a bölcsesség alanya, vagyis aki tetteiben bölcsessé-
get tanúsít (genitivus subiectivus).80 Bár nyelvtanilag lehetséges, még-
sem valószínû, hogy ebben az esetben olyan bölcsességrôl volna szó, 
amelynek Isten nem alanya, hanem tárgya (genitivus obiectivus).81 Mert 

80 Lásd az 1,6-hoz fûzött 5. számú és az 1,18-hoz fûzött 1. számú szövegértelme-
zô jegyzetet.

81 Lásd Lampe 1990, 40—41. o. Idézi Schrage 1991—2001, 1. 180. o. 464. jegyz.
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ha csak annyit mondana Pál, hogy az Istenre vonatkozó ismeret (geni-
tivus obiectivus) a bölcsesség által elérhetetlen, kijelentésébôl eltûnne 
az az ellentmondás és feszültség, amely az Istennel való kapcsolatnak 
egészen más formáját teszi szükségessé. Hasonlóképpen elveszi a mon-
dat élét az a feltételezés, hogy az apostol véleménye alapján az „Isten 
bölcsessége” nem állna másból, mint az emberi bölcsesség szándékának 
meghiúsításából.82 

Egyet kell azonban értenünk a legtöbb írásmagyarázóval,83 akik sze-
rint Pál itt hasonló gondolatmenetet követ, csak éppen a bölcsességre 
hegyezve ki azt, mint Róm 1,20kk-ben: a valóban bölcs megismerhet-
né az Istent, hiszen Isten mindent bölcsen cselekszik, és „ami belôle 
láthatatlan, meglátható mûveibôl”. A korinthusiaknak is be kell lát-
niuk, hogy a hiba nem Istennél, nem az ô bölcsességében van. A világ 
az, tehát kivétel nélkül minden ember, aki a bölcsessége által nem 
ismerte fel Istent, mert gondolkodásában sem akar Istenhez igazod-
ni. A felelôsséget tehát az ember nem háríthatja át Istenre, és nem 
mentheti magát azzal, hogy Isten érthetetlenül cselekszik. Érdemes 
Schragéra figyelnünk, aki párhuzamot lát az embernek Isten megisme-
résében és a megigazulás dolgában tanúsított magatartása között. Aki 
a maga igazában bízik, az nem érzi magát ráutalva Isten igazságára. 
Hasonlóképpen, aki a saját bölcsességére támaszkodik, és annak mér-
tékével mér, nem ismerheti és értheti meg Istent.84

Az apostol szavaiból kitûnik tehát, hogy a gond nem az emberi ér-
telem teljesítô képességével van, hanem megromlott, Istennel meg-
hasonlott természetével. A Római levél szavaival: „Mindenki híjával 
van Isten dicsôségének.” (3,23) Vagyis Isten nem kerül az egyes ember 
és az emberiség életében az ôt megilletô helyre. Ez az állapot kihat a 
gondolkodásra is, és alkalmatlanná teszi arra, hogy valaki az értelem 
útján juthasson el Istenhez. Pál tehát nem értelemellenes. Ezért fog 
majd a helyére került bölcsességrôl is szólni (2,6kk). Nem kívánja az érte-
lem feláldozását (sacrificium intellectus), de nem is táplál iránta meg-

82 Barrett 1968, 53. o.
83 Bornkamm 1966, 120—121. o. Wilckens 1959, 29—30. o. Conzelmann 1969, 60. 

o. Fascher 1980, 101. o. Schrage 1991—2001, 1. 179—180. o. stb.
84 Schrage 1991—2001, 1. 180. o.

Korinthus.indd   100 2008.04.02.   8:20:31



101

alapozatlan reménységeket. Amire viszont az emberi értelem és böl-
csesség alkalmatlannak bizonyult, azt megoldotta Isten másképpen, az 
emberi bölcsesség számára megfoghatatlanul és visszatetszôen, de úgy, 
ahogy neki tetszett, vagyis szeretetének senkinek indoklással vagy 
számadással nem tartozó szabad döntése alapján. Isten üdvözíti azo-
kat, pontosabban szabadulást szerez (aorisztosz) azoknak, akik hívôk, 
jobban mondva hittel ragaszkodnak (imperfectum) a hirdetett üzenet, 
a kérügma bolondságához, vagy talán inkább képtelenségéhez. Azt 
láttuk, hogy ez a hirdetett üzenet „a kereszt igéje”. Valóban fel lehet-e 
fogni ép ésszel, hogy ez a vereséggel felérô gyalázatos halál elôrébb 
viszi Isten ügyét, segít az emberen, képes megtörni a gonoszság erejét, 
és igazi történelemfordító hatóerôvé tud válni? Mégis ez történik, még-
pedig az emberileg alaptalannak tûnô igehirdetés révén. „Az, hogy az 
üdvösség emberek által közvetített igehirdetésen múlik, és nem valami 
titkos, mély értelmû bölcsességen, látomásokon vagy elôírt szertartások 
betartásán, valójában éppen olyan képtelenség, mint a kereszt üzene-
tének tartalma” — fûzi hozzá Schrage.85

(22—24) Amit Pál az evangélium és a bölcsesség viszonyáról elmon-
dott, az ige hirdetését kísérô mindennapos tapasztalat, és nem puszta 
elmélet. A kereszt igéje valóban megütközést kelt a hallgatóban. A meg-
ütközést kiváltó ok nem feltétlenül ugyanaz minden esetben. Nagy 
mértékben függ attól a vallási kultúrától, amelybe az ige hallgatója 
belenôtt. A zsidóság Isten mindenható voltának tudatában élt, és szá-
mított arra, hogy amennyiben Isten akarja, rendkívüli dolgokat is vég-
hez visz népe és az emberiség történetében. Éppen ezek a rendkívüli 
dolgok jelzik, hogy Isten áll a háttérben, és hogy ami történik, az ô 
akarata szerint történik. Isten hatalmának jelei igazolhatják, hogy aki 
az ô nevében szól és cselekszik, Isten felhatalmazásával teszi ezt. Az 
apostol számára nem kérdéses, hogy Isten tehet és tesz is rendkívüli 
dolgokat, általa is (Róm 15,18—19; 2Kor 13,3). Végzetessé, az Istennel 
való összeütközés forrásává ezeknek a jeleknek a kívánása, vagy in-
kább elvárása válik. Az evangéliumi hagyomány beszámol arról, hogy 
földi mûködése idején Jézustól is gyakran megkívánták ezeket az iga-
zoló „jeleket” (Mk 8,11 és párh.; Mt 12,38—39, valamint Mk 11,28kk 

85 Schrage 1991—2001, 1. 181. o.
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és párh.). Ez az igény játszik szerepet a béna meggyógyítása elôtti vi-
tában is. Hogy Jézusnak felhatalmazása van Istentôl a bûnök megbo-
csátására, azt a csodálatos gyógyításban megnyilvánu ló isteni erôvel 
kellene igazolnia (Mt 9,2—8). A Talmudban lecsapódó zsidó hagyomány 
szerint is csodával kellett igazolnia magát annak, aki valami szokatlan 
kijelentést tett Isten nevében, nem is szólva arról, aki messiási igénnyel 
állt a nép elé.86 A római uralom ellen a Kr. u. 2. században fellépô zsi-
dó népvezérnek, Bar Kochbának hasonlóképpen szüksége volt arra, 
hogy a nagy tekintélyû Rabbi Akiba kezeskedjék messiási küldetése 
felôl.87 Legyünk azonban megértôk a biztosíték megkövetelésében meg-
nyilatkozó óvatosság iránt. Ez a választott népet ért sok és végzetes 
csalódás ismeretében emberileg nagyon is érthetô.

Amíg a zsidó ember általában a rendkívüli eseményekben próbálta 
Istent tetten érni, a görögök bölcsességre törekedtek. Ha nem is 
minden görög embernek, de a görög szellemiségnek valóban az volt a 
törekvése, hogy mindazt, ami van, beleértve önmagát is, érthetôvé és 
megmagyarázhatóvá tegye. A hellenizmusnak ebben a késôi idôszaká-
ban a gondolkodó emberek már vallásosan gondolkodtak, és igyekeztek 
mindent egy legfôbb szellemi létezôre visszavezetni. A zsidó egyisten-
hit sokakra vonzást gyakorolt. Ezt mutatja a zsidó zsinagógákat fel-
keresô nem zsidó eredetû „istenfélôk” magas száma (, lásd 
ApCsel 13,43.50; 16,14; 17,4 stb.). Súlyosan félreértenénk tehát az 
apostol fenntartását és kritikáját a görög szellemiséggel szemben, ha 
azt feltételeznénk, hogy a baj forrását kizárólag az istentagadásba tor-
kolló értelmi tevékenységben látja. Mert az Istent megérteni akaró, ha 
úgy tetszik, vallásos gondolkodásról van szó. Lampe egyenesen a bölcses-
ség keresésének teológiai jellegérôl beszél.88 Ez az Istent értelemmel 
megragadni szándékozó törekvés ütközik bele „a kereszt igéjébe”.

A kétféle törekvés mögött tehát kétféle istenkép húzódik meg. A 
zsidó gondolkodás azt várja, hogy Isten szavában és cselekvésében 
fedje fel önmagát. A görög viszont az örökkévaló és változatlan lénye-
get, a végsô igazságot keresi. Ezért utasítja el a zsidó ember azt az ál-

86 Bill 1. 465., 640—641., 726—727. o. Vö. még Jn 7,2kk.
87 Bill 1. 12—13. o.
88 Lampe 1990, 35. o.
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lítást, hogy a kereszthalált szenvedett Jézus képviselte Istent, hiszen 
ez összeegyeztethetetlen Isten hatalmával és dicsôségével. A Jusztinosz 
mártírral vitatkozó zsidó Trifón mondta a Kr. u. 2. században: „Lehet-
séges, hogy az írás egy szenvedô messiásról jövendöl, de az semmiképp, 
hogy megfeszítsék, és ilyen gyalázatos, méltatlan, a Törvény által át-
kozottnak tekintett halállal érjen véget élete, mert ilyesmit mi még 
csak elképzelni sem tudunk.”89 Így lesz a zsidóknak Krisztus, a ke-
resztre feszített Szabadító megütközéssé, csapdává, amely megaka-
dályozza ôket abban, hogy ezen az úton lépést tartsanak Istennel. 

A pogányoknak viszont bolondság, józan ésszel felfoghatatlan kép-
telenség. A magyarázók, ha egyáltalán fennakadnak ezen, a „pogány” 
kifejezést csupán a „görög” szó jelentésváltozatának tartják.90 Nagy 
valószínûséggel azonban többrôl van szó stilisztikai megfontolásnál. 
Pál most már nemcsak filozófiai érdeklôdésû görögökrôl beszél, hanem 
egy kalap alá vesz minden pogány embert, vagyis minden nem egyisten-
hívôt, mert abban csakugyan mindannyian egyek, hogy a kereszt mint 
a megváltás eszköze bolondság számukra.91 Mi lehet az, ami „a kereszt 
igéjét” nevetségessé teszi mindenekelôtt a görög ember, de minden 
pogány számára is? Schrage szerint a halálnem gyalázatos mivolta.92 
Barrett közelebb jár az igazsághoz, amikor azt mondja, hogy a bölcses-
séget keresô ember maga akar a gondolkodás révén eljutni Istenhez, 
és a fordított út, tudniillik hogy Isten közelít hozzánk, mégpedig olyan 
meghökkentô módon, mint a kereszt által, elfogadhatatlan számára. A 
kereszt megvetésének az indítéka valószínûleg sokkal kézenfekvôbb: 
görög és pogány egyformán segítséget vár istenétôl. Ám hogyan segíthet 
azon keresztül, aki magán sem tudott segíteni, akit Isten cserbenhagyott? Ezt 
a feltételezést támasztják alá azok az utalások a levélben, amelyek sze-
rint egyes korinthusi keresztyének vonzódása a bölcsesség révén el-
érhetô istenismerethez szorosan kapcsolódott a „mindenek felett úrrá 
levô”, sikeres élet reménységével (lásd 4,8).

A zsidók és görögök, illetve pogányok elvárásával dacolva mi a Krisz

89 Idézi Schrage 1991—2001, 1. 186. o.
90 Barrett 1968, 55. o.
91 Lásd az 1. számú szövegértelmezô jegyzetet.
92 Schrage 1991—2001, 1. 187. o.
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tust, a megfeszítettet hirdetjük — vallja Pál. Ebben a „mi” névmásban 
egybefoglalja magát minden igehirdetéssel megbízott keresztyénnel. 
A feladat a hírnöké (), akinek nem felvilágosítania és ma-
gyarázkodnia kell, hanem bejelentenie az uralkodó érkezését. A keresz-
tyén igehirdetô nem a múltat idézi fel csupán, hanem az élô Úr nevében 
szól, és az ô színe elé idézi a hallgatót. Mégis mindig úgy hirdeti meg 
az élô Urat, mint akit megfeszítettek, mert ez a vele történt esemény 
soha nem veszti el jelentôségét, nem évül el húsvét után sem. A „megfe-
szítettek” kifejezés a görögben perfectum, azaz érvényben levô múlt 
idô, ahogy erre már a 18. vers kibontásánál hangsúly került.93 Ha ez a 
mozzanat valamilyen okból háttérbe szorul a keresztyén igehirdetésben, 
Isten és ember kapcsolata elmosódottá lesz, hamis alapokra épül, és 
felszínessé vagy rajongóvá válik.

A „kereszt igéje” nemcsak tartalmában hordozza a „megfeszített 
Krisztust”, hanem osztozik sorsában is. Ha Jézus Krisztus keresztje meg-
ütközést kelt, és megváltó jelentôségét bolondságnak minôsítik, akkor 
az ezt elôtérbe helyezô híradást is megütközéssel fogadják és bolond-
ságnak tartják. Miért van ez így? Azt gondolhatnánk, hogy az ok az 
emberben, az Isten dolgaiban tanúsított korlátoltságában keresendô. 
Ezért ami történt, csak úgy tûnik, mintha botrányos volna, és csupán 
úgy látszik, mintha bolondság volna. Ne cseréljük fel azonban az okot 
és az okozatot. Ennek a levélrészletnek szinte minden mondata azt 
hangsúlyozza, hogy végsô soron Isten alakította így az eseményeket, amit 
a következô szakasz (1,26—31) értelmében a továbbiakban is hasonló-
képpen cselekszik. Tehát maga Isten az, aki a róla alkotott felfogásun-
kat megbotránkoztató módon és értelmünk számára felfoghatatlanul 
szerez szabadulást számunkra. Bizonyára azért, mert ez a megütközés 
és ez az értelmi akadály szükséges velejárója Isten és ember viszonya 
rendbejöttének. Mert mind a zsidó, mind a görög ember magatartásá-
ban így vagy úgy bizalmatlanság nyilvánul meg, amelyet csak bizonyos 
vallásos vagy értelmi feltételek teljesülése esetén vagyunk hajlandók 
feladni. Hasonlóképpen ahhoz, ahogy Schillernek „A kesztyû” címû 
balladájában a férfinek az oroszlán elé vetett kesztyû felhozásával kel-

93 Lásd 96. o.
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lene az imádott hölgy számára szerelmét bizonyítani. A férfi szem-
rebbenés nélkül, szinte az oroszlán szájából fel is hozza a kesztyût, de 
a hölgy lábai elé hajítja: nem kér az ilyen feltételeket támasztó szere-
tetbôl. Ha a bizalom helyett biztosítékot követelünk, felmerül a kérdés: 
mikor elegendô a bizonyíték? Ez a bizalmatlanság nyilvánvalóan Isten 
megalázása. Fölébe akarunk kerekedni Istennek azáltal, hogy mi szab-
juk meg a vele való kapcsolatunk feltételeit, s így az ember válna Isten 
mértékévé.

Isten természetesen nem mehet bele egy ilyen torz kapcsolatba. Ép-
pen azt gátolná meg, amit mindenképpen el akar érni: a közte és kö-
zöttünk kialakuló kölcsönös bizalom és szeretet gyógyító, üdvösséget 
szerzô viszonyát. Ezért segít rajtunk minden emberi elvárást és elkép-
zelést felülmúló módon Jézus Krisztus, mégpedig a megfeszített által, 
és az ezt hírül adó „kereszt igéje” által. Istennek ez a bánásmódja azon-
ban nemcsak azt a célt szolgálja, hogy meghökkentse az embert, és 
fölényét éreztesse vele, vagy hogy a visszás helyzet feje tetejérôl ismét 
a talpára kerüljön, hanem azért nyilvánul meg ilyen különös módon, 
hogy érvényesülhessen ereje és bölcsessége. Mert a Krisztusról, még-
pedig mint megfeszítettrôl szóló igehirdetésnek van egyedül ereje az 
embert kiragadni hitetlenségébôl és megkötözöttségeibôl, és ismét 
Isten felé fordítani, meggyôzni ôt Istennek céljait végül is elérô elgon-
dolásairól. Pál nem kicsinyhitû a rábízott üzenettel kapcsolatban, még 
akkor sem, ha gyakran elutasítással vagy lekezeléssel fogadják azt (vö. 
2Kor 2,12kk; Róm 1,16—17). Beállítottságtól függetlenül, Istent kísér-
tô zsidónak és Istent bíráló görögnek egyaránt erô és bölcses ség, 
amennyiben elhívása legyôzi fenntartásaikat. A „kereszt igéjén” kívül 
különben nincs semmi meggyôzô, lefegyverzô bizonyíték Isten jóin-
dulatára az ember iránt. Az így elôállt helyzetre is áll viszont az,  
amit Jn 7,17-ben olvashatunk: „Ha valaki cselekedni akarja az Isten 
akaratát, felismeri errôl a — megütközést keltô — tanításról, hogy Isten-
tôl van-e.”

A „kereszt igéje” mindig megosztja a hallgatóságát. Ellenkezést vált 
ki, de van, akiben legyôzi ezt az ellenállást. Ez utóbbiak az elhívottak, 
vagyis azok, akikben Isten ellenállhatatlan hívása erôsebb a bennük 
felgyülemlett ellenállásnál. Az „elhívottak” közé tartoznak a korin-
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thusi keresztyének is (lásd 1,2; 1,18; 1,26 stb.). Tehát számukra is 
Isten ereje és Isten bölcsessége a kereszt igéje, noha hajlanak arra, hogy 
az emberi bölcsesség felértékelése következtében pártokra szakadjanak. 
Pál mégsem vonja kétségbe elhívásukat mindezért, sôt éppen erre hi-
vatkozik, hogy végül is belássák tévedésüket. Ismét a páli intés jelleg-
zetes vonásával van dolgunk: „Légy azzá, ami vagy!”94 Viszont Isten 
titka marad, hogy miért vannak mégis a „kereszt igéjének” olyan hall-
gatói, akiknél ez a hívás süket fülekre talál. A megszólítás kétség nél-
kül mindenki felé, zsidónak és görögnek egyformán hangzik, és senki 
sincs eleve kirekesztve az „elhívottak” közül. A megszólítás mégis pár-
beszédet indít el, amelyben a megszólítottnak döntenie kell, még akkor is, 
ha ezt a döntést maga a megszólító ige érleli meg.

(25) Az apostol a megfeszített Krisztusról és a kereszt igéjérôl szó-
ló alapvetô gondolatmenetét egy közmondásszerû mondattal zárja, 
amellyel összefoglalja, ugyanakkor általános érvényûvé is teszi az el-
hangzottakat: Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, 
és az Isten erôtlensége erôsebb az embereknél. A kiasztikus (ke-
resztben fogalmazó) szerkesztés szabálya szerint az erôtlenség és bo-
londság korábbi sorrendje megfordul. Ebben közrejátszhat az a kö-
rülmény is, hogy a korinthusi gyülekezetben elsôsorban a bölcsesség 
kérdése körül élezôdött ki a konfliktus. Az elôzôekben már el kellett 
utasítanunk azt a már Khrüszosztomosznál is jelentkezô félreértést, 
hogy Isten bolondsága és erôtlensége csupán látszólagos,95 a zárómon-
datból azonban egyértelmûen kitûnik, hogy valóságos képtelenségrôl és 
gyengeségrôl van szó. Pál szerint éppen ez az ellentmondás jellemzô Is-
ten cselekvésére üdvösségünk érdekében. „Sub contraria specie”, azaz 
ellentétes megnyilvánulást tanúsítva — fogalmazza meg Luther.96

De amit Isten tesz, nemcsak ellentétes az emberi elvárásokkal, hanem dön
tô módon különbözik is azoktól. Isten bolondsága amellett, hogy mást 
mond, mint az emberi bölcsesség, felül is múlja azt, mert rávilágít Isten 
és ember kapcsolatának valódi mibenlétére, és Isten gyenge sége, amely-
lyel Krisztusban kiszolgáltatta magát az emberi rosszindulatnak pusz-

94 Lásd Fee 1993, 52. o.
95 Lásd a 21. vers magyarázatánál.
96 Vö. a Heidelbergi disputáció 20. és 21. pontjával. In: Luther 1951, 31. o.
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ta szeretetbôl, valóban minden emberi próbálkozásnál inkább rabul 
tudja ejteni az emberi szívet. Pál szerint azonban amit a kereszt igéje 
a kereszt eseményérôl felfed, nem egyszeri, kivételes alkalom. Itt az 
ellentét valóban kiáltó, de valamiképpen mindig érvényesül Isten más 
cselekvésében is: „Az én erôm erôtlenség által jut el céljához” — szól 
például Isten személyesen Pálhoz intézett kijelentése (2Kor 12,9).

Mindaz, amit a „kereszt igéje” alapján Krisztusról, mégpedig mint 
megfeszítettrôl megtudhattunk, nem csupán egyik részlete Pál apostol 
teológiájának, hanem az a páli mérték, amelyhez minden teológiai gon-
dolatot mérni kell, amely megbízható középpontja minden teológiai 
„koordináta-rendszernek”.97 „A kereszt valóban minden bölcsességnek, 
a hitben adott megértés horizontjának és minden teológiának elôjele” 
— jegyzi meg ugyancsak Schrage.98 A „kereszt teológiájának” ismeretében 
leplezôdik le annak ellentéte, amit Luther nyomán joggal nevezhetünk a „dicsô
ség teológiájának”.99 A dicsôség teológusa Istent és az övéit csak minden 
és mindenki fölé kerekedô gyôztesként tudja elképzelni. Így gondol-
kodnak azok, akik a Lélek birtokában azt hiszik magukról, hogy már 
biztonságban vannak (4,8; 10,12), vagy Pál sok hányattatása és nehéz-
sége láttán apostoli tekintélyét vonják kétségbe (1Kor 4,9kk; 2Kor 
6,3kk; 11,3kk és fôként 2Kor 11,30).

A páli teológiával foglalkozó kutatók többsége az apostol teológiá-
jának centrumába a hit által való megigazulás tanítását, vagy ahogy 
Käsemann tömören megfogalmazza: az istentelenek megigazítását (jus-
tificatio impii)100 helyezi. Kétségtelen, hogy a késôbbi levelekben egy-
re ritkábban fordul elô maga a „kereszt” szó vagy a vele összefüggô 
kifejezések, és a Római levélbôl már teljesen hiányzik. Viszont egyre 
inkább elôtérbe kerülnek a megigazulással összefüggô olyan fogalmak, 
mint például az igazság (), a törvény, a dicsekvés stb. Mi 
történt? A hangsúly áttevôdött a kereszt teológiájáról egy más alapra 
épülô teológiára? Vagy éppen fejlôdésen, gyökeres fordulaton ment át 
Pál teológiai gondolkodása? 

 97 Schrage 1991—2001, 1. 189. o.
 98 Uo. 192. o.
 99 Lásd az 58. tételhez írt resolutióban. In: Luther 1951, 17. o.
100 Käsemann 1969, 162. o.
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A 20. század elsô felében a kérdés heves és kiélezett vita tárgyává 
lett. Oly mértékben, hogy „William Wrede és Albert Schweitzer, bár 
különbözô megfontolásból, a megigazulás tanítását a páli teológia »mel-
lékkráterének« nevezték”.101 A fogalmak változásának az imént sze-
mantikai helyzetképébôl azonban nem kell feltétlenül egy Pál teológi-
ájában bekövetkezett elmozdulásra gyanakodni. Lehet, hogy egy új 
teológiai helyzet igényelt az apostoltól új teológiai fogalmi fegyverzetet 
alapvetô teológiai súlyponteltolódás nélkül. Pál leveleit ebbôl a szem-
pontból a keletkezés feltehetô sorrendjében megvizsgálva párhuzamos
ságot fedezhetünk fel a megigazulás kulcsfogalmainak elôtérbe kerülé-
se és a zsidó eredetû keresztyénségnek a páli állásponttal szembeni 
szenvedélyes kritikájának idôben és térben szinte kitapintható erôsö-
dése között. Nagy valószínûséggel nem lehet szó másról, mint a kereszt 
teológiájának érvényesítésérôl a megigazulásról szóló páli tanításban a judais
ta keresztyén ellenfelek agitációjával szemben. A Galata levél az az irat, 
amelyben már együtt találhatjuk a kereszt teológiáját és a megigazulás 
tanítását. Ilyen kijelentésekre gondolhatunk: „Ha a törvény által van 
az igazságunk, akkor hát Krisztus hiába halt meg.” (Gal 2,21) Továbbá: 
„Ha én még a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek mégis? Ak-
kor megszûnt a kereszt botránya.” (Gal 5,11) Vagy: „Nekem semmi 
mással ne legyen dicsekedésem, egyedül az én Uram, Jézus Krisztus 
keresztjével.” (Gal 6,14) A „törvény alapján elérhetô igazság”, „a kö-
rülmetélkedés aktusa”, „a dicsekedés” mind olyan fogalmak, amelyek 
fontos szerepet játszanak a zsidó megigazulástanban, és amelyekre 
éppen ezért Pál is kitér az általa képviselt megigazulástan kifejtésében. 
A Galata levél, amely minden valószínûség szerint az elsô korinthusi 
levelet követôen keletkezett, tanúsítja, hogy Pál a „kereszt teológiájának” 
fényében keres választ a megigazulás kérdéseit feszegetô kihívásokra.102

A kereszt páli teológiájának hatástörténetét vizsgálva Schrage kije-
lenti, hogy ez a teológiai felfogás „már az Újszövetségben egyedülál-
lónak tekinthetô”.103 Ha ezt a megállapítást a páli fogalmi készletre 
vagy teológiájának egyes részleteire értjük, akkor el is lehet fogadni. 

101 Lásd Käsemann 1969, 109—110. o.
102 Vö. Cserháti 1982, 122. kk., 132. o.
103 Schrage 1991—2001, 1. 192. o.
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De azt a szemléletet, amelyet Pál képvisel, megtalálhatjuk már az evan-
gé liumok egyik elôzményében, a Q-, vagy másképpen Logion-for-
rásban: „Abban az idôben megszólalt Jézus, és ezt mondta: Magasz-
tallak, Atyám... mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elôl, és 
felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak.” (Mt 
11,25—26; Lk 10,21) Márknál és a hozzá csatlakozó szinoptikus evan-
géliumokban is jelentkezik egy perdöntô helyen: „Az Emberfia sem 
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ô szolgáljon, és életét 
adja váltságul sokakért.” (Mk 10,45 és párh.) De a Megfeszített „hu-
militas”-a (megalázottsága, illetve alázatossága) még sok más kijelen-
tésben, sôt magának az evangéliumi elbeszélésnek a vonalvezetésében 
is hangot kap. János evangéliuma pedig a keresztközpontúság tekinte-
tében egészen közel áll Pálhoz, annak ellenére, hogy az Isten, illetve 
Krisztus dicsôségére is nagy hangsúly kerül szemléletmódjában; ezért 
ennek az iratnak a szerzôje szintén joggal nevezhetô a kereszt teoló-
gusának. Elég, ha csak a „felemeltetés” mozzanatának jelentésére fi-
gyelünk (vö. Jn 3,14; 8,28; 12,32). A szövegösszefüggésbôl mindenütt 
nyilvánvalóvá válik, hogy az evangélista ezzel a „felemeléssel” egyszer-
re jelzi a keresztre történô felemelést, ugyanakkor a dicsôségbe törté-
nô felemelést is. Így juttatja kifejezésre, hogy éppen a kereszten nyil-
vánul meg Jézus dicsôsége, mert „ott ad életet a világnak” (Jn 6,33; 
12,24kk).

A kereszt jelkép formájában és szóbeli hivatkozásban az egyház-
történet folyamán nem kevésbé jelen volt a keresztyén gondolkodásban 
és kegyességben. De az a teológiai vízválasztó szerep, amelyet Pálnál 
betöltött, a késôbbi századokban elhomályosult. Luther volt az, akinél 
„a kereszt igéje” újra ugyanazt a teológiai rendszert minôsítô feladatot 
tölti be, mint Pálnál. Már 1518-ban, nem egy egész évvel a reformáció 
elindulása után rendjének, az Ágoston-rendi szerzeteseknek idônként 
megrendezett teológiai vitájára megfogalmazta Pál nyomán a kereszt 
teológiájának egyes pontjait az úgynevezett Heidelbergi disputáció tételei-
ben, és mindjárt alkalmazta is kora teológiai áramlatainak bírála tá ban. 

Úgy tûnhet, hogy Luther teológiai gondolkodásában ez a ráhango-
lódás a páli értelemben vett kereszt teológiájára csupán rövid kitérô 
volt. Való igaz, önálló teológiai témaként többször nem került elô élet-
mûvében, de mint teológiai nézôpont és mérték továbbra is meghatá-
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rozta gondolkodását, fôként a szolgai akaratról írt egyik fômûvében. 
Ezt támasztja alá az a tény is, hogy nevezetes asztali beszélgetéseiben, 
ahol a témák nem programszerûen, hanem spontán vetôdnek fel — mu-
tatva ezzel a meg nem szûnô, eleven érdeklôdést — ismételten érvénye-
sül a kereszt teológiájának a „márkajele”. „Minden, ami ebben a világ-
ban Istent érinti, mélyen el van rejtve elôlünk… Hatalma gyengeségnek, 
bölcsessége bolondságnak tûnik, jóságát pedig gonoszságnak tartja az 
ember” — jegyzi fel Cordatus 1531-ben.104 Khummer gyûjtésében pedig 
ezt találhatjuk szintén a harmincas évekbôl: „Isten ezzel szemben gyen-
gének, bolondnak és gonosznak mutatkozik. Ez jelenti Istent »hátulról 
meglátni« (2Móz 33,23), úgy, ahogyan Pál is szól Istennek, a Megfe-
szítettnek erôtlenségérôl és az igehirdetés bolondságáról.”105 Ez a ke-
resztközpontú teológia segítette Luthert abban, hogy felismerje a „di-
csôség teológiájának” az eltévelyedéseit a középkori egyház teológiájá-
ban, az Erasmus által képviselt humanizmusban és a sokféle „rajongás” 
megejtô propogandájában.

Luthernek ez az öröksége a lutheri egyházakban is elhomályosult. 
Csak ebben a században történtek kísérletek a felelevenítésére (Wal-
ter von Loewenich, Jürgen Moltmann, Alister McGrath és mások). 
Éppen az a tartózkodás, amellyel a teológusok vonakodnak a kereszt 
eseményét gondolkodásuk gyújtópontjába helyezni, igazolja Pált, aki 
szerint a természetes ember megütközik azon az ellentmondásos mó-
don, ahogyan Isten önmagát feltárja, és ahogyan szabadulást szerez a 
bûnösnek.

Ezért a teológiával foglalkozónak is „bolonddá” kell válnia, hogy 
valóban Isten dolgaiba beavatottá lehessen.

104 Luther 1968, 26. o.
105 Uo. 29. o.
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3. a gyülekezet összetételének tanulsága 
(1,26—31)

(26) Mert nézzétek csak a ti sajátos elhívásotokat,1 testvéreim! 
Azt, hogy nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés 
szerint2 bölcsek,3 nem sokan, akik befolyásosak,4 nem sokan, akik 
elôkelôek. (27) Sokkal inkább a világ5 bolondjait választotta ki az 
Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erôtlenjeit6 vá
lasztotta ki az Isten, hogy megszégyenítse az erôseket, (28) és a 
világ szemében közrendûeket7 és a lenézetteket választotta ki az 
Isten, a semmiket,8 hogy a valamiket jelentéktelenné9 tegye, (29) 
hogy ne dicsekedjék10 egyetlen halandó11 sem az Isten színe elôtt. 
(30) Tôle eredôen vagytok ti is a Krisztus Jézusban,12 aki bölcses
ségül lett számunkra Istentôl, meg igazságul és megszentelôdésül 
és megváltásul,13 (31) hogy amint meg van írva: „Aki dicsekszik, 
az Úrban dicsekedjék.”14

a Szöveg érteLme 1sajátos elhívásotokat: a  igébôl képzett fônév, 
a  elsôsorban Pál apostol szóhasználatára jellemzô, és Isten magához 
hívó fáradozásán túlmenôen annak eredményét is magában foglalja. máté 
különbséget tesz az elhívottak és a hívást magukévá tevô „választottak” kö-
zött (22,14). Pál azonban most, hasonlóan, mint 1kor 7,20-ban, arra a hely-
zetre is utal, amelyben Isten hívása az egyes keresztyén hívô esetében meg-
történt. 

2emberi megítélés szerint: az eredeti szövegben  áll, amely a 
páli szóhasználatban elsôsorban olyasmit jelöl, ami a bûnös emberi termé-
szetbôl fakad (2kor 10,2; róm 6,19; 8,3.4.12 stb.). nem egy esetben azon-
ban csak arról van szó, hogy valami nem Isten rendkívüli közbelépésére, 
hanem a dolgok természetes rendje szerint történik (2kor 5,16; róm 1,3; 
4,1 stb.). jelen esetben a bölcsesség még lehetne gyarlóságból fakadó, de 
ez a jelentésárnyalat a befolyásosak vagy elôkelôk kilétének megítélésére 
már nehezen vonatkoztatható. 

3bölcsek: Bár Schrage a minôsítést a korábbi összefüggések alapján 
(1,20.25) érti,106 itt mégis inkább a társadalmi megítélés szerint mûveltekre 
kell gondolnunk, és nem az Isten ismeretét az értelmükkel keresôkre. ennél-

106 Schrage 1991—2001, 1. 208. o.
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fogva lehetnek a gyülekezetben, ha nem is sokan, az értelmiségbôl elhívot-
tak. nem bizonyítható viszont, hogy ôk azok, akiknek a „kereszt igéje” bo-
londság.

4befolyásosak: a „hatalmasok” (új protestáns fordítás) helyett szerencsé-
sebbnek látszik így fordítani. amellett, hogy közelebb áll a görög szó alap-
jelentéséhez, szociológiailag is valószínûtlennek látszik, hogy a korinthusi 
keresztyének között lettek volna valóságos politikai hatalommal rendel-
kezôk. 

5a világ: az új protestáns fordítás kiegészíti az eredeti szöveget a „világ 
szemében” kifejezéssel, és ezzel a megállapítást viszonylagossá, a szemlélô 
nézôpontjától függôvé teszi, ahogy ezt 1,21-ben a „bolondságnak látszó 
igehirdetés” esetében is láttuk. Pedig most is nem kimagasló értelmi képes-
ségekkel rendelkezô emberekrôl van szó. talán ezért volna tanácsos a „bo-
lond” kifejezés helyett valami mást keresni, mert a magyar nyelvben ennek 
kapcsán elsôsorban elmegyógyászati esetre gondolunk.

6erôtlenjeit: az Újszövetség számos helyén az  szó „beteget” jelöl. 
Itt azonban általánosabb értelemben vett gyengeségrôl van szó. Fôként a 
levél összefüggésében, hiszen a 8—10. fejezetekben az „erôtelen” az a ke-
resztyén, akinek a lelkiismerete aggályosabb, és olyasmit is károsnak ítél, 
amit más keresztyén megenged magának (8,7kk).

7közrendûeket: a legtöbb fordító és magyarázó valamiképpen az alantas 
származásra akar utalni. ezt a magyar nyelvben ebben a formában lehet a 
legpontosabban visszaadni. egy mereven rétegzôdô és szinte kasztokra ta-
golt társadalomban, amilyen a Pál korabeli is volt, a származás nagymérték-
ben meghatározta a megszületett gyermek késôbbi életének kereteit. 

8a semmiket: tulajdonképpen nem létezôkrôl kellene beszélnünk, mert 
ez felel meg az eredeti kifejezés értelmének. viszont élô emberekrôl van 
szó, ezért ez értelemzavaró volna. így azonban nem érvényesülhet Pál szán-
déka, aki a „creatio ex nihilo”-ra, azaz a nem létezôbôl történô teremtésre 
akarja emlékeztetni az olvasót (vö. róm 4,17). 

9jelentéktelenné: a „semmivé tenni” fordulat (új protestáns fordítás) a 
megsemmisítés képzetét váltaná ki belôlünk, ez pedig több és erôsebb annál, 
amit az apostol mondani kíván. De nem felel meg teljesen az eredeti szónak 
sem (), amely a „tétlen” melléknévbôl képzett ige, és az értelme ezért 
elsôsorban: tétlenségre kárhoztatni, érvényteleníteni (mt 5,17). 

10dicsekedjék: ez a szó fontos szerepet kap a páli megigazulástanban, 
mert a zsidó vallásos öntudatnak is meghatározó eleme volt a dicsekvés 
mozzanata. Sôt bátran mondhatjuk, minden emberre jellemzô tulajdonság. 
az eredeti értelem szerint nem szükséges, hogy ez a dicsekvés hangot is 
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kapjon, szóban is kifejezésre jusson úgy, ahogyan ezt a magyar jelentés 
sugallja. a dicsekedés a korabeli zsidóság gondolatvilágában hivatkozás 
valamire, igazolása valaminek valamilyen jelentôs fórum elôtt, legyen az akár 
az Isten ítélôszéke, a közvélemény vagy az ember saját lelkiismerete. 

11halandó: Újra a  szó szerepel az eredeti szövegben, és véleményem 
szerint ebben az esetben sem107 a bûnösség fogalma kerül a jelentéstartalom 
elôterébe. Itt az apostol minden egyes embert a maga gyarló, esendô mivol-
tában foglal egybe és jellemez. 

12a Krisztus Jézusban: az  görög elöljárószó sokrétû jelentésébôl ebben 
az esetben a hely- és eszközhatározói jöhet számításba. jézus krisztussal 
összekapcsolva igen gyakori a páli iratokban (teológiailag különösen is fon-
tos helyek: 2kor 5,19; Fil 2,5; róm 6,23; 8,39 stb.), de jános evangéliumában 
és leveleiben is bôven elôfordul. mivel a kifejezés szerint személyek, több-
nyire a benne hívôk foglalnak „helyet” krisztus személyében, vagy állnak 
hatása alatt, ez a különös viszony sok fejtörést okozott a kutatóknak, elsô-
sorban a vallástörténeti iskola híveinek. két elképzelés tartja magát a leg-
szívósabban. a) a misztikus felfogás hívei szerint ez a sajátos szóösszetétel 
krisztusnak és a benne hívônek olyan természetû kapcsolatát adja vissza, 
amelyben a személyiség határai feloldódnak, és a kapcsolat résztvevôi egye-
sülnek. ennek az elképzelésnek egyik legmarkánsabb képviselôje albert 
Schweitzer volt.108 b) mások a kifejezés eredetét a gnoszticizmusra, illetve 
annak egyik mitológiai elemére, a kozmikus méretû emberre és a belé illesz-
kedô egyes emberre vezetik vissza.109 ha viszont jobban figyelünk a szöveg-
környezetre, amelyben a „krisztusban” fordulat megjelenik, meggyôzôdhe-
tünk arról, hogy a személyes viszony Krisztus és a vele kapcsolatba kerülô 
között megmarad. a „krisztusban” kifejezés viszont azt hangsúlyozza, hogy 
ebben a kapcsolatban krisztus, illetve általa Isten a kezdeményezô és meg-
határozó. a kifejezés gyakran nem jelent mást, mint „az egyházban”, hiszen 
krisztus az egyház szolgálatát veszi igénybe, hogy mintegy „burokban” új 
létre szülje az embert, és abban megtartsa ôt (vö. 1kor 4,15; gal 3,27; Fil 
4,21 stb.). ahogy Schrage találóan megjegyzi: „Itt is, mint 1,4-nél, Pál »krisz-
tusban« látja a dolgokat, vagyis abból indul ki, hogy a szabadítás eseménye 
»extra nos«, azaz kívülrôl közelíti meg az embert.”110

107 Lásd a 26. vershez fûzött 2. számú szövegértelmezô jegyzetet.
108 Lásd Schweitzer 1930.
109 Lásd például Käsemann 1933.
110 Schrage 1991—2001, 1. 214. o.
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13igazságul és megszentelôdésül és megváltásul: jézus krisztus alak-
jának jelentôségében a bölcsességre került a hangsúly, s az ezt követô három 
mozzanatot Pál mintegy kiegészítésül fûzi hozzá. a felsorolás kiforrott for-
ma lehet, hiszen 6,11-ben, ha fordított sorrendben is, hasonlóval találkozunk, 
csak ott a megváltás helyett „megmosás” szerepel. ez kétségkívül a kereszt-
ségre utal, ezért sok kutató gondol arra, hogy itt, 1,30-ban is egy kereszte-
lési liturgikus töredékkel van dolgunk.111 — az „igazság” az eredeti görög 
szövegben , tehát nem a logikai igazságot, hanem az élet és maga-
tartás igaz voltát jelenti, ahogy ez a páli megigazulástanban is jelentkezik. 

14 „Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék”: Pál apostol az írást idézi, szó 
szerint úgy, ahogy 2kor 10,17-ben is. De hogy honnan származik az idézet, 
az vita tárgya a kutatók között. ugyanis pontosan ilyen megfogalmazásban 
sehol sem található. Legkézenfekvôbb jer 9,23-ra gondolnunk, vagy anna 
hálaénekének valószínûleg a jeremiási hely hatására keletkezett Septuagin-
ta-béli változatára (1Sám 2,10 LXX), de a próféta szerint valaminek mégis 
maradnia kell, amivel az ember dicsekedhet az életében, még ha ez az Isten 
ismerete is. a jer 9,23-at megelôzô igevers viszont, amelyben a próféta arra 
inti a bölcseket, hogy ne dicsekedjenek bölcsességükkel, az erôsek az ere-
jükkel, a gazdagok a gazdagságukkal, mintául szolgálhatott a 27—28. versek 
felsorolásához az apostol számára. ha valóban így történt, akkor a 31. vers-
ben található idézet értelem szerinti összefoglalása jeremiás próféta intelmé-
nek, egyúttal annak alkalmazása, hozzáigazítása a korinthusi gyüle ke zetben 
kialakult viszonyokhoz és az ezeket helyreigazítani szándékozó apos toli 
érveléshez.

a LevéLréSzLet kIBontáSa (26) Az apostol gondolatmenetének hát-
terében változatlanul a korinthusi gyülekezetben dúló pártoskodás és 
a bölcsesség túlértékelése által fûtött versengés leküzdésének szándé-
ka áll. A következô mondatok értelme is csak ennek a törekvésnek a 
szem elôtt tartásával nyílik meg elôttünk.

Az elôzô szakaszban láttuk, hogy Pál a baj orvoslására csak akkor lát 
lehetôséget, ha leás az evangélium gyökeréig, és Jézus Krisztust, még-
pedig mint megfeszítettet állítja a gyülekezet figyelmének a közép-
pontjába. Most további érvekkel támasztja alá, hogy Isten kizárólag a 
megfeszített Krisztus által szerez szabadulást és üdvösséget a világnak: 
Mert nézzétek csak a ti sajátos elhívatásotokat, testvéreim — em-

111 Lásd Schrage 1991—2001, 1. 204. o. 606. jegyz.
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lékezteti az apostol a gyülekezet tagjait keresztyén életük kezdetének 
körülményeire. Érvelése azon alapul, hogy amilyen az üzenet, olyan a 
gyülekezet összetétele is. Ha az igehirdetésnek megütközést keltô a tar-
talma, mert a megfeszített Krisztus által kínál szabadulást az arra ér-
demtelen bûnösöknek, akkor az üzenetet hittel fogadók közössége sem 
lehet a legkiválóbbak közül kiválogatott társaság. Érvelésének módja 
két szempontból is tanulságos. Amikor az általa hirdetett evangélium 
igazáról akarja meggyôzni olvasóit, ritkán hivatkozik valamiféle elvi, 
elméleti megfontolásra, annál gyakrabban azonban olyan eseményekre, 
amelyekbôl kitûnhet az igazság. Példaként említhetjük a második ko-
rinthusi levél elsô fejezeteit, ahol a gyülekezet meglátogatására tett 
ígéretének be nem tartását Isten ígéreteinek valóra válásával indokolja 
meg (1,12—2,17), vagy a Galata levél gondolatmenetét, amely azt kí-
vánja az apostol életének különbözô eseményeivel bizonyítani, hogy 
az általa hirdetett evangélium nem származhat mástól, csak Istentôl 
(Gal 1,10—3,5). Most is eseményre hivatkozik, de ez esetben személyre 
szabottan (ad personam) olyan eseményre, a gyülekezet tagjainak el-
hí vására, amely velük esett meg, és éppen ezért elevenbe vágó szá-
mukra.

A korinthusi híveknek arra kell gondolniuk, hogy milyen helyzetben 
voltak, amikor az apostol által hirdetett üzenet megszólította ôket. 
Tudatosítaniuk kell a maguk számára, hogy nem sokan vannak köz
tük, akik emberi megítélés szerint bölcsek, nem sokan, akik befo
lyásosak, nem sokan, akik elôkelôek. Így volt ez a gyülekezet meg-
alakulása idején, és e tekintetben a helyzet bizonyára azóta sem sokat 
változott. Mert nem valószínû, hogy a már korábban keresztyénné let-
tek társadalmi megbecsülése idôközben jelentôsen megváltozott, vagy 
hogy az újonnan jöttek társadalmi összetétele másképp alakult volna. 
A gyülekezet nagyobb része tehát a társadalom alsóbb osztályaiból, a 
kézmûvesek, napszámosok, munkanélküliek vagy jogfosztott rabszol-
gák közül került ki (lásd még 1Kor 11,20kk). De nem kizárólagosan! 
Találóan jegyzi meg Bengel: „Ha nem is sokan vannak (a rangosak kö-
zül), mégsem hiányoznak.”112

(27—28) Pál meggyôzôdése szerint a gyülekezet összetétele nem 

112 Bengel 1952, 137. o.
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szociológiai okokból alakult így. Nem magyarázható azzal, hogy az 
egyszerûbb emberek hiszékenyebbek, és könnyebben áldozatul esnek 
a vallási propagandának. Kelszosz filozófus, Órigenész egyházatya el-
lenfele a 3. században próbálta a keresztyénség igazát azzal kétségbe 
vonni, hogy aki számottevô az emberek között, az távol tartja magát 
tôle, s csak az alja nép fogadja el.113 Az sem elegendô magyarázat, hogy 
a kizsákmányolt, szegényebb rétegek tagjai fogékonyabbak a vallás vi-
gaszára. Pál apostol gyökeresen más kiindulópontot választ. Ô már a 
gyülekezet összetételét is Isten elhatározására és cselekvésére vezeti vissza, mert 
egyedül Isten az, aki meggyôzhet bárkit is arról, hogy a Megfeszített 
erôtelenségében rejlik az ô ereje, és a kereszt képtelenségében van el-
rejtve az ô bölcsessége. Különösen is érvényes ez azokra, akik kiszol-
gáltatottságukban megbízható támaszra szorulnak. Isten, aki az eleset-
tek pártfogója, hozta létre a gyülekezetet az ô hívó szavával, ô válasz
totta ki a világ bolondjait, a világ erôtelenjeit és a közrendûeket 
és a lenézetteket.

Isten kiválasztó tevékenysége tehát nem igazodik az általánosan el-
fogadott emberi értékítéletekhez. Isten már az Ószövetségben errôl az 
oldaláról mutatkozik be. Így szól Izráel népéhez: „Nem azért szeretett 
meg és nem azért választott ki titeket az Úr, mintha valamennyi nép 
között a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok vala-
mennyi nép között.” (5Móz 7,7) Izráel népének legendás királyát, a 
messiás elôképét és prototípusát sem Isai felnôtt, rátermett fiai közül 
szemelte ki, hanem a legkisebbre, Dávidra esett a választása (1Sám 
16,6—13). Amirôl tehát a korinthusi gyülekezet összetétele árulkodik, 
Isten cselekvésének és bánásmódjának jellemzô, tipikus vonása.

Pál azt sem rejti véka alá, hogy Istennek ez a minden emberi érték-
ítéletet és rangsort a feje tetejére állító tevékenysége határozott célt 
követ. Most nem Isten irgalmára hivatkozik, amely elônyben részesíti 
a hátrányos helyzetûeket. Sokkal inkább azért választotta ki a világ 
bolondjait az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, a világ erôt
lenjeit, hogy megszégyenítse az erôseket, a közrendûeket és a 
lenézetteket választotta ki az Isten, a semmiket, hogy a valamiket 
jelentéktelenné tegye. Isten célja tehát az ô kiválasztó tevékenységé-

113 Idézi Schrage 1991—2001, 1. 218. o.
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nek különös szempontjával az emberi nagyság megszégyenítése, sikertelen
ségre kárhoztatása az ô dolgaiban. Nem úgy, hogy csupán a fejükre olvas-
sa, hanem a megütközést keltô és bolondságnak minôsülô „kereszt 
igéjében” akadályt gördít útjukba, és így szégyent vallanak abbéli törek-
vésükben, hogy az élô Istennel kapcsolatba kerüljenek. Az apostol az 
események áttekinthetetlen szövevényében ezek szerint számol Isten 
tervszerû cselekvésével, amelynek az eredménye végül is az lesz, hogy 
mindenki, még a legkiválóbb is Istenre utalt embernek bizonyul.

Isten kiválasztó munkája az apostol felfogásában lényegét tekintve 
a teremtés mûvével hozható párhuzamba. Amint láttuk, Isten fôként 
az emberiség „selejtjét” vonja magához. Ezzel teszi világossá, hogy 
semmiféle emberi nagyság vagy teljesítmény nem vihet közelebb hoz-
zá, nem rendezheti dolgunkat ôvele. De nincs semmiféle alapja a ki-
választásnak és az elhívásnak a társadalom értékítélete szerint jelen-
téktelen emberekben sem. Ha Isten ezeket a „semmiket” valamikké 
teszi azáltal, hogy reájuk esik a választása, akkor erre csak az volt ké-
pes, aki a „nem létezôbôl hozta létre a létezôt” (creatio ex nihilo). 
Hasonlóképpen Istennek erre a teremtô sajátosságára hivatkozik Pál, 
amikor a halottak feltámadásának reménységét szólaltatja meg. „Így 
felel meg a végidô az ôsidônek” — írja Schrage.114 Georg Eichholz pedig 
talán még találóbban fogalmaz, amikor a magvetô példázatát elemzi: 
„Isten munkájának analógiája, párhuzama Isten munkájában van.”115 
Az igazán meglepô azonban az, hogy az apostol Isten teremtô és fel-
támasztó mûvével állítja egy sorba itt az ô kiválasztó és elhívó munká-
ját, amiképpen 2Kor 1,9-ben halálos veszélybôl megmentô szabadítását. 
Mert mindegyik esetben olyasmi történik, amihez minden természeti 
vagy emberi elôfeltétel hiányzik, de amire Isten maga mégis képes. 
Ezért ha Isten kiválasztó módszere révén megszégyenültek és semmi-
vé lettek a „valamik”, akkor már nekik is van esélyük arra, mint egykor 
Pál apostolnak is (Fil 3,7—11), hogy ismét valamivé legyenek Isten szí-
ne elôtt.

(29) Végsô soron Isten minden emberi számítást megszégyenítô 
bánásmódja a kiválasztásban azt a célt szolgálja, hogy ne dicsekedjék 

114 Schrage 1991—2001, 1. 212. o.
115 Eichholz 1984, 77. o.
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egyetlen halandó sem az ô színe elôtt. Ez a kijelentés csak akkor 
kapja meg igazi súlyát, ha az ember felismeri helyzetét Isten elôtt. 
Minden ember „Isten színe elôtt” él, vagyis felelôs neki, a teremtmény 
a Teremtônek, és számot kell adnia neki életérôl. A megfogalmazás 
arra enged következtetni, hogy ez a helyzet minden olyan esetben be-
következik, amikor az ember Istenhez folyamodik valamilyen okból, 
és nem csak az utolsó ítéletben. Az összefüggés értelmében most a 
hozzátartozás kiváltságáról van elsôsorban szó. Aki „dicsekszik”, az 
tulajdonképpen azt hiszi magáról, hogy valamivel kiérdemelte Isten figyel
mét. A gyülekezet összetétele viszont arra taníthat meg mindenkit, hogy 
az ilyen dicsekedés alaptalan és ezért önámítás, amelybôl ki kell józa-
nodnia annak, aki Isten elé áll, mert félreérti a helyzetét Isten elôtt. 
Nem állhat Isten elé senki ügyfeleként, aki alkudozhatna vele, hanem 
csupán gyermekeként, aki minden jót tôle kap szeretetbôl.

(30—31) Ezért mondja az apostol az emberi teljesítményt túlbecsü-
lô, személyválogató korinthusiaknak: Istentôl eredôen vagytok ti is 
a Jézus Krisztusban. Meg lehet érteni, ha valaki az eddig elhangzot-
takra való tekintettel ragaszkodik a „Jézus Krisztusban” kifejezés ere-
deti képi jellegéhez. Isten „színe elôtt” ugyanis minden lefoszlik rólunk, 
amire hivatkozhatnánk, de Isten ezt a lelkiismereti mezítelenségünket 
felöltözteti és elrejti Jézus Krisztusban, vagyis ôrá tekint, és nem a mi 
méltatlanságunkra. Amire mi hivatkozhatunk — a reformátorok kifeje-
zésével —, „opus alienum”, idegen teljesítmény, a Jézus Krisztusé. Schra-
ge amellett kardoskodik, hogy a „Jézus Krisztusban” fordulat, mint 
nem egy esetben, most sem jelent mást, mint a Jézus Krisztus testében, 
azaz az egyházban élni.116 Bármennyire igaza is van, amikor ugyanitt 
kimondja, hogy Pál nem ismer elszigetelt, privát keresztyén életet, 
most mégis a közösségben elrejtôzködni nem tudó, Isten által személye
sen felelôsségre vont ember végsô menedékérôl van szó. Nem tartom kielégí-
tônek Conzelmann megoldását sem, aki ebben az összefüggésben „az 
igehirdetésben felkínált üdvösségrôl” beszél,117 úgyszintén Merkleinét 
sem, akinek a szavait „Krisztus üdvösséget szerzô hatóköré”-nek (He-

116 Schrage 1991—2001, 1. 214. o.
117 Conzelmann 1969, 68. o.
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ilsbereich des Christus) fordíthatnánk.118 Mindkét kifejezés túl sze-
mélytelen ahhoz, hogy megfeleljenek Pál szándékának.

Mert Isten azáltal teszi „a semmiket valamikké”, hogy a „kereszt 
igéje” révén Jézus Krisztussal, az élô Úrral kapcsolja össze ôket, és eb
ben a személyes kapcsolatban ajándékozza meg ôket azzal, aminek híjával 
vannak. Jézus Krisztus nem csupán közvetítôje ezeknek a javaknak. 
Nem azt írja Pál, hogy benne mindezt megtalálhatjuk és tôle függetle-
nül is birtokolhatjuk.119 Ô a maga személyében () lett bölcsességül 
számunkra Istentôl, meg igazságul és megszentelôdésül és meg
váltásul. A „lett” szó egy meghatározott eseményre utal (, 
aorisztosz), mondhatnánk, az egész „Jézus-jelenségre”, a szenvedô 
forma pedig Istenre mint az esemény cselekvô alanyára. Magyarázók 
vitatkoznak azon, hogy a kereszt vagy a keresztség eseményérôl van-e 
itt szó. Ez mesterkélt probléma, hiszen az utóbbi az elôbbi folyománya, 
személyre történô alkalmazása (lásd 2Kor 5,14; Róm 6,3). 

A korinthusi helyzet indokolja, hogy a felsorolt ajándékok között a 
„bölcsesség”, Istennek a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatban 
feltáruló ismerete kiemelt hangsúlyt kapjon. Nem jelenti viszont ez 
azt, hogy a Krisztus révén elnyert többi ajándék csupán a bölcsesség 
körülírása, mint azt néhány magyarázó gondolja.120 Sôt Pál inkább azt 
akarja tudatosítani, hogy a bölcsességen kívül még szükségünk van 
Isten elfogadó, magához láncoló, ugyanakkor szabad emberré tevô sze-
retetére (vö. 1Kor 3,21kk; 6,11).

A gyülekezet összetételébôl adódó tanulságok záróköve és végsô 
kicsengése egy Jeremiás prófétától vett és a gondolatmenethez igazí-
tott idézet: Amint meg van írva: „Aki dicsekszik, az Úrban dicse
kedjék!” Az idézet pontosan ebben a formában megtalálható 2Kor 
10,17-ben is. Ez az ószövetségi áthallás különös, mert bár az apostol 
kétségtelenül a prófétára hivatkozik, és hozzá hasonlóan kárhoztat 
minden elbizakodottságot, két döntô ponton mégis eltér tôle. A pró-
féta elítéli ugyan a megbízhatatlan alapra építô bizakodást, az emberi 
bölcsességgel, erôvel és gazdagsággal való dicsekedést, de szembeál-

118 Merklein 1992, 200. o.
119 Lásd Schrage 1991—2001, 1. 215. o.
120 Weiß 1910, 41. o. Davies 1955, 154. kk. Hill 1967, 147. o. 1. jegyz.
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lítja ezzel az Isten helyes ismeretével való dicsekedést. Pál szerint vi-
szont a halandó ember még helyes istenismeretével sem dicsekedhet 
(29. vers), mert ha az valóban helyes, nem saját teljesítménye, hanem 
Istentôl kapta Jézus Krisztus által. Ezért — és ez a másik különbség — az 
„Úrban” vagy az „Úrral” — mindkét fordítás indokolt — dicsekedhet 
egyedül. Az „Úr” pedig ebben az esetben minden valószínûség szerint 
a gyülekezet Urára, Jézus Krisztusra mutat. Ezen a helyen is megfigyel-
hetô az Ószövetség idézésének krisztológiai, a reá vonatkozó tanítást 
érintô következtetésekkel járó gyakorlata. Ahol az Ószövetség az „Úr” 
megszólítással még Istent illeti, ott az Újszövetség igen gyakran már 
Jézusra gondol, amivel ôt következésképpen egyértelmûen Isten olda-
lára állítja. Hogy mit jelent minden más dicsekvéssel felhagyni, és egye-
dül az Úrral dicsekedni, azt találóan fogalmazza meg Luther egy 1533 
januárjában feljegyzett asztali beszélgetésében: „A keresztyén ember 
bizonyos ebben, igaznak fogadja el, és így szól: Nem firtatom sem az 
életem szentségét, sem a méltatlan voltát, hanem Jézus Krisztusba 
vetem hitem, aki egyedül az én Üdvözítôm, akit Isten tett számunkra 
bölcsességgé, igazsággá, szentséggé és megváltássá.”121

Ha viszont a gyülekezetben mindenki Jézus Krisztusra van utalva, 
és a „semmibôl” általa lett „valamivé”, akkor nincs értelme valamiféle 
többletre hivatkozva az egyik szolgálatot végzôt a másik fölé emelni, 
és ezzel a gyülekezet egységét megbontani. Mert bár a köztük munkál-
kodók adottságai különbözôek, és egyik fölébe nôhet a másiknak, még-
sem képes közülük egyik sem megadni azt, amit csak Jézus Krisztustól 
kaphatnak meg: a bölcsességet, a megigazulást, a szentséget és a meg-
váltást.

121 Luther 1968, 2. 30. o.
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4. a „kereszt igéjének” korinthusba érkezése 
(2,1—5)

(1) Én magam is,l amikor hozzátok mentem,2 testvéreim, az Isten3 

titkát4 nem a szó és a bölcsesség5 rendkívüli teljesítményével6 hir
detve nektek érkeztem.7 (2) Mert nem döntöttem úgy,8 hogy bár
mirôl is tudjak közöttetek, hacsak nem Jézus Krisztusról, és róla 
is mint megfeszítettrôl. (3) Én is9 erôtlenség, félelem és nagy meg
rendülés közepette10 jelentem meg nálatok, (4) és az én beszé dem 
és igehirdetésem nem a bölcsesség megejtô szavaiból, hanem a 
Szentlélek és erô megnyilatkozásában11 állt, (5) hogy a ti hitetek 
ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.

a Szöveg érteLme 1Én magam is: a  (és) kötôszó egybeötvözve az 
egyes szám elsô személyt megnevezô személyes névmással () össze-
kapcsolja az apostolt a gyülekezettel, mert Isten bánásmódjáról ô is hason-
ló tapasztalatokról számolhat be.

2amikor hozzátok mentem: Pálnak három korinthusi útjáról tudunk (lásd 
2kor 13,1). most a gyülekezetet alapító elsô találkozásról beszél. 

3az Isten: az eredeti szövegben található birtokos eset állandó gondot 
jelent fordítónak és magyarázónak egyaránt.122 Legtöbbször ugyanis nehéz 
eldönteni, hogy genitivus obiectivusról vagy subiectivusról van-e szó, vagyis 
hogy a birtok, jelen esetben „a titok” magát Istent vagy az ô cselekvését 
érinti-e (obiectivus), vagy valamit, amit az Isten rejtett el (subiectivus). való-
színûleg Baumann-nal kell egyetértenünk,123 aki a szakasz 2. versére hivat-
kozva az utóbbi változatot tartja valószínûnek. a titok, amelyet az apostolnak 
hirdetnie kell, az, amit maga Isten rejtett a kereszt alá. 

4titkát: az új protestáns fordításban — hûen a károli-féle változathoz — (Is-
ten) bizonyságtételérôl olvashatunk. a nestle—aland-féle kritikai görög szö-
veg korábbi kiadásában valóban még 124 volt található, ami joggal 
fordítható a bizonyságtétel értelmében. viszont a nestle—aland 27. kiadásá-
ban a fôszövegbe felhozott  szó mellett ugyancsak tekintélyes kéz-

122 Lásd az 1,6-hoz fûzött 5. számú és az 1,18-hoz fûzött 1. számú szövegértel-
mezô jegyzetet.

123 Baumann 1968, 153. o.
124 Lásd az 2, B, D, F, G, , vg,  stb. szövegváltozatokban.
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iratok szólnak.125 a nyomatékos szövegtanúk mellett a „titok” változat azért 
tûnik eredetibbnek, mert 2,7-ben és 4,1-ben is titokról beszél az apostol a 
reá bízott ige hirdetésével összefüggésben.126

5a szó és a bölcsesség: a birtokos esetben álló „szó” () és „bölcses-
ség” () ismét nehézséget okoz.127 ha Schragéval együtt genitivus par-
titivusnak vesszük, akkor a mondat értelme az, hogy az igehirdetésében Pál 
is él a retorika és a bölcsesség eszközeivel, de nem túlzott mértékben, mint-
egy az eredményt ezektôl remélve.128 Bachmann viszont genitivus qualitatis-
nak tekinti, és ebben az esetben Pál az igehirdetés terén minden „retorikát 
és bölcsességet megengedhetetlennek, túlkapásnak minôsítene. követke-
zésképpen a hirdetett üzenet és a meggyôzés egyébként szokásos eszkö-
zeinek alkalmazása összeférhetetlen”.129 éppen ezért sok magyarázó Pál 
fogalmazásában a rétorok és szofisták mûvészetének elutasítását véli fel-
fedezni.130 Sôt az apostolnak ezt az idegenkedését egyesek az athénben 
elszenvedett kudarcából (apCsel 17,32kk) vezetik le.131 Schrage érvei azon-
ban meggyôzôbbek: „mivel Pál maga is hirdet bölcsességet [lásd 2,6-nál], 
részérôl alig lehet szó [a retorika és a bölcsesség] teljes elutasításáról.”132 

6rendkívüli teljesítményével: az eredeti szövegben olyasmirôl van szó, 
ami fölébe emelkedik környezetének, vagy kitûnik a többi közül. a „fölény” 
szó kevésbé szerencsés ennek visszaadására, mert könnyen valamiféle le-
kezelô magatartásra gondolhatunk (vö. új protestáns fordítás).

7érkeztem: Bár a mondat elején álló „mentem” és a végére került „érkez-
tem” ugyanannak a görög szónak aorisztoszban álló alakja, mivel az elsô 
participium, és ennélfogva a másikhoz viszonyítva elôidejûséget fejez ki, 
szükséges volt ezt a fordításban is érzékeltetni. 

8nem döntöttem úgy: Lutherét, kálvinét és károliét kivéve szinte vala-
mennyi fordítás és kommentár a következô mondatrészre érti a tagadást, és 
ebben az esetben a kijelentés értelme így alakul: „Úgy döntöttem, hogy nem 
tudok másról...” ennek a fordításnak az alapján széles skálán próbálják Pál 
döntését megmagyarázni: a) az athéni kudarc miatt jutott más elhatározás-

125 vid, *, A, C, valamint néhány régi latin fordítás és egyházatya.
126 Vö. Bornkamm: ThWNT 4. 25. o. 141. jegyz. Metzger 1971, 545. o.
127 Lásd a 3. számú szövegértelmezô jegyzetet.
128 Schrage 1991—2001, 1. 225. o.
129 Vö. Bachmann 1936, 151. o.
130 Godet, Allo, Moffat, Cerfaux, Munck, Prümm és mások. Lásd Bachmann 1936, 

151. o.
131 Lásd alább, a 8. számú szövegértelmezô jegyzetnél.
132 Schrage 1991—2001, 1. 225. o.
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ra.133 b) a vallásos élet nagyvárosi sokszínûségébôl adódó korinthusi hely-
zetre való tekintettel (közöttetek) döntött így.134 c) Ismét mások szerint Pál 
teológiai döntést hozott, és erre emlékezteti olvasóit, akik egy krisztust 
gnosztikusan bemutató igehirdetéshez vonzódnak.135 Igazat adhatunk Wend-
landnak mindezzel szemben, aki megjegyzi, hogy nincs tudomásunk olyan 
idôszakról, amikor Pál mást hirdetett volna, mint jézus krisztust, mégpedig 
mint megfeszítettet.136 De minden találgatást feleslegessé tesznek a koiné 
görög nyelvnek a tagadásra vonatkozó szabályai. a kijelentô módban (indi-
cativusban) álló igét -val vagy -kal kell tagadni. minden más módot, 
beleértve az infinitivust is, -vel (ez ugyancsak „nem” jelentéssel bír) vagy 
ennek valamilyen változatával tagadunk.137 mivel a tagadás jelen esetben 
-val történik, csakis a kijelentô módban álló „döntöttem” () igére vo-
natkozhat, és nem az infinitivusos szerkezetre ( = valamirôl is tud-
jak). Conzelmann ugyan számol ezzel, mégis elveti ezt a lehetôséget. érvei 
azonban nem meggyôzôek.138 még egy nyelvtani szabály szól az általam ja-
vasolt értelem mellett: „a tagadó szó szabály szerint a tagadott szó elôtt áll. 
különösen a tagadni kívánt ige vonzza magához a tagadószót.” a szóban 
forgó részben is pontosan ez a helyzet.139 

azért kell ezzel az elsô pillanatban jelentéktelennek tûnô fordításbeli kü-
lönbséggel foglalkoznunk, mert a kijelentés értelmét teljesen megváltoztat-
ja. ha megmaradunk a nyelvtanilag vitatható, de általánosan elfogadott vál-
tozat mellett, akkor feltételeznünk kell, hogy Pál vagy a tapasztaltakon okul-
va, vagy pedig a reá váró korinthusi szituációt mérlegelve igehirdetésének 
eddigi tartalmát lényegesen módosítva a „kereszt igéje” mellett döntött. Pe-
dig leveleibôl kivehetjük, hogy eddig is jézus krisztus, mégpedig a megfe-
szített állt az általa hirdetett üzenet középpontjában. galáciában azelôtt járt, 
hogy korinthusba érkezett volna, de a galaták között is „jézus krisztust, a 
megfeszítettet írta ki és tette közhírré” (gal 3,1).140 Pál a megszokott fordí-
tással és a közkeletû felfogással szemben éppen azt akarja a korinthusi 

133 Többek között már Órigenész; Weiß 1910, 47. o.; Bousset—Heitmüller 1917, 
83. o.; Schlatter 1954, 23. o.; Grosheide magyarázatát idézi Orr—Walther 1976,  
162. o.; Murphy-O’Connor 1982, 17. o.

134 Lásd például Fascher 1980, 115. o.
135 Wilckens 1959, 46—47. o. Schmithals 1956, 144. o.
136 Wendland 1978, 26. o.
137 BD 326. §.
138 Conzelmann 1969, 69. o. 8. jegyz.
139 BD 433. § 1.
140 Lásd még Gal 6,14-et in: Cserháti 1982, 146—147., 285—286. o.
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keresztyének tudtára adni, hogy a korinthusi kihívások és az ô szorongása 
ellenére sem alkudott le a reá bízott üzenetbôl, és nem igyekezett azt elfo-
gadhatóbbá tenni hallgatói ízlése számára. 

9Én is: mint 2,1-ben, az „én” személyes névmás itt is kiemelt hangsúlyt 
kap, valószínûleg azért, hogy párhuzamot vonjon a megfeszítettrôl szóló 
üzenet és az üzenet hordozójának állapota között.

10félelem és nagy megrendülés közepette: Feltehetôen az ószövetségbôl 
áthallatszó (zsolt 2,11; 2móz 15,16; ézs 33,14)141 állandósult fordulat, amely 
az Isten színe elé kerülô ember állapotát írja körül (lásd még 2kor 7,15; ef 
6,5; Fil 2,12). 

11megnyilatkozásában: a „bizonyító erô” (új protestáns fordítás) téves 
teológiai következtetésekhez vezetô, túlságosan szabad fordítás.

a LevéLréSzLet kIBontáSa (1) Amint az elôzôekbôl láthattuk, a ke-
reszthalál ténye Jézus feltámadása után is meghatározó marad az evan-
gélium hirdetésében, és ez tükrözôdik a gyülekezet összetételében is. 
Ugyanakkor Pál ezt az összefüggést világítja meg apostoli szolgálatában 
is. Megint nem elméleti bizonyításhoz fog, hanem életének egyik nehéz 
pillanatát — amely egyébként a címzettek sorsához is szorosan kapcso-
lódik — hozza fel nyomatékul. Ô maga sem — írja — a szó és a bölcses
ség rendkívüli teljesítményével hirdette nekik az Isten titkát, ami
kor Korinthusba menve megérkezett hozzájuk. Tehát amit most le 
fog írni, annak maguk a korinthusi testvérek személyesen is tanúi 
lehetnek.

Mert jól emlékezhetnek arra, hogy nem nagyszerû szónoki teljesít-
mény nyûgözte le ôket, amikor a Krisztusba vetett hitre jutottak. Ez 
az apostolnak nem is állt szándékában. Nem mintha járatlan lett volna 
ezen a téren, hanem mert tudta, hogy a rábízott üzenet természete miatt 
ilyen emberi mesterkedés nem vezetett volna célhoz. Olyan titkot kell meg-
világítania ugyanis, amelyhez nem ad kulcsot a legmeggyôzôbbnek 
tûnô szónoki érv vagy bölcs okfejtés sem. Láttuk, hogy „tetszett az 
Istennek” Jézus Krisztus kereszthalálában megmutatnia önmagát, és 
rendezni az emberek viszonyát önmagával, és mindezt Isten az ige-
hirdetés bolondsága által teszi átütô erôvé a világban. A Pálra bízott 
titoknak tehát nincs köze a korabeli misztériumkultuszok rejtélyes 

141 Vö. Cserháti 1976, 107—108. o.
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tanításaihoz. Nyíltan beszél egy mindenki által hozzáférhe tô esemény-
rôl, amely annyiban titok, hogy az ember számára megfoghatatlan: 
miként is lehet a keresztre feszítés vereséggel felérô eseménye új élet 
forrása.142 Istennek ez a bölcsessége elrejtve maradt és marad e világ 
mértékadó tekintélyei elôtt, de Pál szavai és bölcsessége elegendô volt 
ahhoz, hogy a korinthusiak elôtt ezt a titkot felfedje (2,7—8). Követke-
zésképpen nincs értelme a szónoki készség és a belátásra számító bölcs 
eszmefuttatások alapján különbséget tenni a gyülekezetben szolgálatot 
végzôk között (1,12; 3,5—6).

(2) Pedig kézenfekvô lenne, ha a bölcsességre mindig fogékony gö-
rögök ôsi földjének középpontjában, az akkori római tartomány, Ak-
haia székhelyén kamatoztatni akarná hellenisztikus mûveltségét. Úgy 
látszik, mérlegelte is ezt a lehetôséget, talán „a görögnek göröggé len-
ni” (vö. 1Kor 9,19kk) missziói elv alapján, hiszen ezt írja: Mert nem 
döntöttem úgy, hogy bármirôl is tudjak közöttetek, hacsak nem 
Jézus Krisztusról, és róla is mint megfeszítettrôl. Nem változtatott 
tehát a nehéz és igényes terepre való tekintettel a reá bízott üzenet 
tartalmán, hanem megmaradt most is a keresztközpontú igehirdetésnél. Ez 
semmiképpen nem jelenti azt, hogy Pál igehirdetése egysíkú, egyhan-
gú és a kor feszítô kérdéseit elkerülô, életidegen igehirdetés lett volna. 
Levelei a bizonyságai annak, hogy mi minden belefért a látókörébe. De 
az kétségtelen, hogy bármirôl is szólt, mondanivalóját Jézus Krisztus, még
pedig a megfeszített határozta meg, ô volt a kiinduló és egyben tájékozódási 
pontja. Mondhatnánk így is: teológiai koordinációs rendszerének origója.

(3) Nemcsak a rábízott üzenet, de maga az apostol sem jelent meg 
Korinthusban hódító jelenségként. 1,26 magyarázatánál megjegyeztük, 
hogy „amilyen az üzenet, olyan a gyülekezet összetétele is”. Most vi-
szont azt kell mondanunk, hogy amilyen az üzenet, olyan a hirdetôje is. 
Pál nem törekedett beszédének csiszoltságával, gondolatainak mélysé-
gével feltûnni, de külsôre bizonyára ô maga sem volt lenyûgözô jelen-
ség. Voltak, akik megjegyezték: „Testi megjelenése erôtlen, és beszéde 
szánalmas.” (2Kor 10,10) Pál most sem szépíti a helyzetet, és nem 
rejti véka alá, hogy erôtlenül, félelem és nagy megrendülés köze
pette lépett a városba. Utólag sem feszít a korinthusiak elôtt a gyôztes 

142 Vö. az 1,18—25-höz fûzött szövegértelmezô jegyzetekkel.
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hadvezér pózában, ám nem is csupán az ôszinteség készteti az alázat-
ra. Azt kívánja világossá tenni, hogy az evangélium hirdetésének eredménye 
nem az emberi rátermettség függvénye. Nem tudni, hogy az „erôtlenség”, 
amelyrôl említést tesz, nem valami betegség-e. A Galata levélben mint-
ha valami kínzó szembajra utalna, amikor a galaták között eltöltött 
idejére emlékezik vissza (Gal 4,13). Ezután jött át Európába, s ment 
Makedónián át Akhaiába, és történetesen Korinthusba is. Ugyanakkor 
azonban az „erôtlenség” általánosabb értelmû is lehet, és jelentheti az 
apostol védtelenségét és kiszolgáltatottságát. A „félelemre és nagy meg-
rendülésre” történô utalás sem egyértelmû. Árulkodhat a magányos 
vándor szorongásáról, hiszen kíséretének tagjai, Szilász és Timóteus 
Béreáben maradtak (ApCsel 17,14; 1Thessz 3,1—2), de felelôsségtuda-
táról is Isten elôtt a rábízott ügyért. Ezek után ha Korinthusban Isten-
nek mégis népe támadt, akkor az nem lehet sem az apostolnak, sem 
másnak az érdeme, egyedül Istené. 

(4—5) A feladat nyomasztó súlya nem bénította meg és nem némí-
totta el Pált, hanem ebben a nagyvárosban is hirdette Jézus Krisztust, 
mégpedig mint megfeszítettet. Az emberileg kilátástalan helyzet arra 
is ösztönözhette volna, hogy a cél érdekében minden lehetséges esz-
közt, a rábeszélés évszázadok alatt felgyülemlett gazdag retorikai fegy-
vertárát latba vesse. De ô nem egy minden eddiginél meggyôzôbb gon-
dolati, filozófiai rendszerrel akarta meglepni korinthusi hallgatóit, és 
ezzel jobb belátásra bírni ôket, mintha csak ezen múlna, hogy más 
emberekké legyenek. Magának Istennek kellett munkába vennie ôket, 
és ezért beszéde és igehirdetése nem is állhatott a bölcsesség meg
ejtô szavaiból, hanem, ahogy eddig is, Jézus Krisztusról, és róla is mint 
megfeszítettrôl szólt (lásd 1,18.23; 2,2), aminek nyomán azután Isten 
Lelke és ereje nyilvánult meg közöttük. Nyilván nem két különbözô 
jelenségrôl beszél az apostol, hanem Isten Lelkének hatékony jelenlétérôl.

Vajon mire hivatkozik itt Pál? Arra a csodákra is képes erôre, amely-
lyel 2Kor 12,12 szerint maga is rendelkezett, vagy talán az igehirdeté-
sét kísérô és Gal 3,5-ben említett karizmatikus gazdagságra? A magya-
rázók közül nem is egy így gondolja (Philipp Bachmann, Adolf Schlat-
ter stb.). Conzelmann ezt azért nem tartja valószínûnek, mert ebben 
az esetben Pál a kereszt igéjénél hatékonyabb bizonyítékot kívánó ko-
rinthusiak malmára hajtaná a vizet (lásd 1,22). Ennél meggyôzôbb 

Korinthus.indd   126 2008.04.02.   8:20:36



127

Schrage észrevétele: amint az imént idézett helyek tanúsítják, Pál tud 
az Isten Lelkének feltûnô megnyilvánulásairól is, de ilyen esetben az 
„erô” kifejezést többes számban használja (). Itt viszont egyes 
számot találunk, ami Schrage szerint „a legnagyobb csodára, az apos-
toli üzenetnek magát az embert felszabadító és megváltoztató hatal-
mára” utal, vagyis a következô mondatot figyelembe véve (2,5) a hitet 
teremtô erejére (vö. 1Kor 14,24).143

Pál minden kétséget kizáróan azt a megfoghatatlan tényt akarja le-
szögezni, hogy valakinek az erôtlen mivolta és az Istennek általa meg-
nyilatkozó ereje nem zárja ki egymást. Lehet alkalmatlan emberi meg-
ítélés szerint, és mégis használható eszköze Istennek. Ez ugyanannak 
az éremnek két oldala. Pál Istennek ebben a meglepô eljárásában csak-
úgy, mint a gyülekezet összetételében (lásd 1,26—31) az ô határozott 
szándékát ismeri fel. Azért történik mindez így, hogy az igehirdetés 
hallgatóinak a hite ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején 
nyugodjék. Ha ugyanis valaki csak azért hisz, mert az igehirdetô lenyû-
gözô egyéniség, a vele kapcsolatos elsô kiábrándító tapasztalat a hitét 
is meg fogja ingatni. Vagy ha valakinek a hite egy meggyôzô gon do-
latmenet eredménye, egy másik, még erôsebb érv el fogja bizonytala-
nítani. Csak annak a hite állhatja ki az erôpróbát, akinek az igehirdetésben 
magával az élô Istennel volt és van dolga (1Kor 14,24—25).

5. az Isten Lelke által feltáruló bölcsesség 
(2,6—16)

(6) Bölcsességet pedig a már érettek1 között szólunk,2 mégpedig 
nem ennek a világkorszaknak,3 sem e világkorszak mulandóságra 
ítélt4 hatalmasságainak5 bölcsességét; (7) hanem Istennek6 titkos,7 
elrejtett bölcsességét, amelyet már elôre meghatározott minden 
idôk elôtt a mi dicsôségünkre, (8) és amelyet senki e világkorszak 
hatalmasságai8 közül nem ismert fel; mert ha felismerték volna, a 
dicsôség Urát9 nem feszítették volna meg. (9) Ezzel szemben, 

143 Schrage 1991—2001, 1. 234. o.
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amint meg van írva: „Amiket szem nem látott, és fül nem hallott, 
és az ember szívében fel sem merült, amiket Isten készített az ôt 
szeretôknek”,10 (azokat szóljuk). (10) Nekünk pedig Isten kinyi
latkoztatta a Lélek által; a Lélek ugyanis mindent felkutat, még 
az Isten mélységeit11 is. (11) Mert az emberek közül ki ismeri az 
ember dolgait, ha nem az ember lelke, amely benne lakik? Így az 
Isten dolgait sem ismerheti meg senki, kivéve az Isten Lelkét.12 
(12) Mi pedig nem a világ lelkét13 kaptuk, hanem az Istentôl szár
mazó Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott 
nekünk. (13) Amit aztán szólunk, nem emberi bölcsességbôl ta
nult szavakkal, hanem a Lélektôl tanultakkal mondjuk, lelkiekhez14 

lelkieket alkalmazva. (14) Az ember pedig természettôl fogva15 

nem fogja fel az Isten Lelkének dolgait; ugyanis bolondságok szá
mára, és képtelen megérteni azokat, mivel a Lélek szerint16 kell 
megítélni ôket. (15) De a Lélek embere17 mindent megítél, ôt ma
gát viszont senki nem ítélheti meg. (16) Mert „kicsoda ismerte 
meg az Úr értelmét, aki azután helyreigazíthatná ôt?”18 Bennünk 
pedig a Krisztus értelme van.

a Szöveg érteLme 1a már érettek: a görög szövegben szereplô szó 
() jelentése sokrétû, és vallástörténetileg is leterhelt. Lehetne „töké-
letesek”-nek fordítani, ahogy ezt az új protestáns fordítás teszi, de akkor ezt 
a minôsítést a misztériumkultuszok beavatottjaihoz hasonló szûkebb körre, 
esetleg megvilágosodott gnosztikusokra, vagy éppen a 4,8-ban maró iróni-
ával elítélt, magukat már kész, perfekt keresztyéneknek tartó korinthusiak-
ra kellene vonatkoztatnunk. ha így lenne, akkor ez a szakasz nehezen illene 
bele az apostol gondolatmenetébe, hiszen éppen azok malmára hajtaná a 
vizet, akik önhittségük miatt elsôsorban felelôsek a gyülekezet pártokra 
szakadásáért. ezt a félreértést elkerülhetjük, ha a szó sokféle jelentésébôl a 
„nagykorú, felnôtt” értelemnek adunk elsôbbséget. annál is inkább, mivel 
Pál a következô részben a versengô korinthusiakat „kiskorúaknak” (, 
lásd 3,1) bélyegzi, akik még nem érettek arra, hogy bölcsességet szóljon 
közöttük. nem valószínû, hogy az „érettek” kifejezésnek ironikus felhangja 
volna,144 vagy hogy „a hívôknek egy kiemelt körét”145 jelölné. Inkább käse-

144 Nem tartja lehetetlennek Hübner: EWNT 3. 823. kol.
145 Conzelmann 1969, 78. o.
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mann-nal,146 Barrett-tel147 és Schragéval148 értek egyet, akik szerint itt ugyan-
azokról van szó, akiket a 15. versben „pneumatikusnak” (a Lélek emberének) 
tekint. mindehhez még hozzátehetnénk: azok az „érett korú” keresztyének, 
akiknek a hite nem emberi bölcsességben, hanem a „kereszt igéjében” gyö-
kerezik (1,18; 2,5).

2szólunk: Bár Conzelmann149 és Schrage150 a görög  igével kifejezett 
megnyilatkozás és az evangélium hirdetése vagy az üzenet (kérügma) tovább-
adása között nem lát különbséget, mégsem tarthatjuk véletlennek, hogy Pál 
ebben a szakaszban más szóval él (lásd még 7., 13. vers), mint amikor az 
igehirdetéssel összefüggô szóbeli eseményre akarja felhívni a figyelmet. az 
apostol tollából ugyanis szokatlan jelenség lenne, ha a bölcsesség hirdeté-
sérôl írna. az ô elsôrendû feladata a krisztus által végbevitt szabadítás öröm-
teli eseményének elhíresztelése, a „bölcsesség beszéde” pedig már ezen 
alapuló kegyelmi ajándék (vö. 1kor 12,8). éppen ezért bizonyára helyénvaló 
käsemann megállapítása, hogy most, ebben az összefüggésben „a keresztyén 
teológia jogosultságáról van szó”.151 

3ennek a világkorszaknak: az  szó fordításából ki kell derülnie, hogy 
a világról az idô síkján van szó. a görög szó alapjelentése általában hosszabb 
idôközt, idôszakot fejez ki. ezért lesz a Septuagintában, vagyis az ószövet-
ség görög fordításában a héber  megfelelôje. elöljárós szerkezetekkel a 
végtelen idôt is kifejezheti (például soha: jn 9,32; örökké: jn 6,51). amikor 
a szövegben többes számban vagy halmozottan jelenik meg, akkor az „idôt-
len idôt”, az „örökkévalóságot” akarja érzékeltetni. ez utóbbi használatával 
elsôsorban az örökkévaló Istent dicsôítô mondatokban, az úgynevezett do-
xológiákban találkozunk (gal 1,5; Fil 4,20 stb.). Az apokaliptikus gondolko-
dásban jelennek meg az egymást leváltó, eltérô sajátosságokkal rendelkezô 
világkorszakok. az Újszövetség ilyen értelemben általában két világkorszak-
ról szól: „e világ”, illetve „e világkorszak” vagy a „jelen világ” (lásd 1kor 1,20) 
az az idôszak, amelyben még jelen vannak az istenellenes erôk, másrészt 
pedig ritkábban a „jövendô” vagy „elkövetkezô világkorszak” (mt 12,32; zsid 
6,5), amelyben már „Isten lesz minden mindenekben” (1kor 15,28). a szó 

146 Käsemann 1960, 269. o.
147 Barrett 1968, 69. o.
148 Schrage 1991—2001, 1. 249. o.
149 Conzelmann 1969, 78. o. 31. jegyz.
150 Schrage 1991—2001, 1. 248. o.
151 Käsemann 1960, 268. o.
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elôfordul istennévként is, de ez a használata kívül esik a Szentíráson, és fô-
ként a gnosztikus spekulációkban kapott helyet.152

4mulandóságra ítélt: a folyamatos idejû participiumot, amely nem egy 
már befejezett tényt, hanem a pusztulás felé vezetô folyamatot kívánja ki-
fejezni, tanácsosnak tûnik így fordítani. 

5hatalmasságainak: az  görög szót magyar nyelvre hagyományosan 
„fejedelemségnek” fordítjuk. a kifejezés valóban vezért, fônököt, tisztviselôt 
jelent, tehát minden olyan személyt, aki egy város, tartomány vagy ország 
élén áll. a legtöbb magyarázó azonban ezen a helyen olyan megszemélyesí-
tett, mitikus, kozmikus, „világbíró” és többnyire gonosz szellemi hatalmakat 
tételez fel, amilyenekrôl az efezusi levél szól: „mert a mi harcunk nem test 
és vér ellen folyik, hanem fejedelemségek, hatalmak, a világot markukban 
tartó sötét erôk, egekben lakozó gonosz szellemi lények ellen.” (ef 6,12; 
1,21; 2,2; 3,10) De már nehezebb eldönteni, hogy róm 8,38—39-ben, kol 
1,16-ban és 2,15-ben is ilyen emberfeletti hatalmakról vagy „angyali lények-
rôl” (aethhen 16,3) van-e szó, vagy pedig valóságos történeti személyekrôl 
és erôkrôl. órigenész és újabban martin Dibelius,153 majd käsemann,154 Con-
zelmann,155 Barrett,156 Fascher,157 otto merk158 és mások szerint Pál 1kor 
2,6.8-ban éppúgy, mint 1kor 15,24-ben démoni lényekrôl beszél. általában 
arra hivatkoznak, hogy az „e világ veszendô urai”-ként jellemzett hatalmak 
2kor 4,4-hez hasonlóan az emberiséget Isten eljövendô uralma elôtt befo-
lyásuk alatt tartó gonosz erôk megtestesítôi. Sôt Lietzmann159 és Wilckens 
egy korábbi mûvében160 egy apokrif iratban (ézs felem. 10,8—12) található 
gnosztikus mítosz hatását is feltételezi, mivel ebben is arról van szó, hogy 
az égbôl alászálló és oda visszatérô megváltónak a különbözô szférák rossz-
indulatú hatalmai, „arkhónjai” elôl rejtve kell maradnia. viszont akadnak szép 
számmal olyan exegéták is, akik Pál szavaiban jézus kereszthalálában vétkes 
valóságos történeti személyeket érintô utalást látnak. így például az ismer-
tebbek közül julius Schniewind,161 de Wilckens is a Dinkler számára írt emlék-

152 Bôvebben Holtz: EWNT 1. 105—106. kol.
153 Dibelius 1909, 88. kk.
154 Käsemann 1960, 272. o.
155 Conzelmann 1969, 79. o.
156 Barrett 1968, 70. o.
157 Fascher 1980, 122. o.
158 EWNT 1. 403—404. kol.
159 Lietzmann—Kümmel 1969, 12. kk.
160 Wilckens 1959, 61. kk.
161 Schniewind 1952, 107—108. o.
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könyvben, változtatva húsz évvel korábbi álláspontján,162 valamint hans We-
der,163 Peter Stuhlmacher,164 Lampe165 és merklein.166 ez utóbbi álláspont 
mellett szól a közelebbi és távolabbi szövegkörnyezet. nehéz ugyanis el-
képzelni, hogy Pál szerint szellemi hatalmak közvetlenül részt vettek volna 
jézus keresztre feszítésének történeti eseményében, aminthogy erre a halál-
nemre különösen a 8. vers félreérthetetlen utalást tesz. De 1,18.23 is embe-
rekrôl szól, akik megütköznek jézus kereszthalálának üdvösséget szerzô 
voltában, vagy bolondságnak tartják az errôl szóló igehirdetést. Pál szavaiban 
— mondhatnánk tehát — minden kétséget kizáróan olyan történeti esemény 
felidézését láthatjuk, amely egyértelmûen tanúsítja az emberi bölcsesség 
csôdjét Isten dolgaiban. Legfeljebb — tekintettel a hatalmasoknak a „jelen 
világkorszakhoz” való tartozására — annyit tehetünk még hozzá mindehhez: 
elképzelhetô, hogy Pál szerint a jézust elítélô hatóságok gonosz szellemi 
hatalmak befolyása alatt álló emberek voltak.167

6lstennek (bölcsességét): mint annyiszor, most is gondot okoz a birtokos 
szerkezet pontos értelme.168 Isten lehetne a bölcsesség tárgya (genitivus 
obiectivus), de ebben az összefüggésben, ahol a szóban forgó bölcsességet 
Isten „határozta meg elôre”, a szerkezetet inkább genitivus auctorisnak kell 
tekintenünk, vagyis ebben az esetben a bölcsesség szerzôjét kell látnunk 
Istenben.

7titkos: az  fordulatot már erasmus169 a „szóljuk” kijelentés 
állapothatározójának értette. ebben az esetben Pál ezt a bölcsességet ezo-
terikusan, zárt körben, az „érettek” között terjesztené. Sokan így is értik 
Pálnak ezt a kijelentését, viszont igazat kell adnunk Schragénak, aki 1kor 
2,1-re, tehát a megelôzô szakaszra hivatkozva a „titkosságot” a szóban for-
gó bölcsesség tulajdonságának tekinti.170 

8e világkorszak hatalmasságai: Lásd az 5. számú szövegértelmezô jegy-
zetnél.

162 Wilckens 1979, 508—509. o.
163 Weder 1981, 167. o.
164 Stuhlmacher 1987, 148. o.
165 Lampe 1990, 97. kk.
166 Merklein 1992, 226. o. Schnelle 2003, 212. o.
167 Vö. Schweizer: ThWNT 6. 422. o. Cullmann 1961, 46—47. o. Schrage 1991—2001, 

1. 254. o.
168 Lásd az 1,6-hoz fûzött 5. számú és az 1,18-hoz fûzött 1. számú szövegértel-

mezô jegyzetet.
169 Erasmus 1705, 667. o.
170 Schrage 1991—2001, 1. 251. o. és 164. jegyz. Vö. még BD 220. § 2.
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9a dicsôség Urát: a keresztre feszítéssel kapcsolatban meglepô kifejezés. 
egyedül jakab beszél még jézus krisztusról mint a dicsôség uráról, de ô itt 
már a hit krisztusát, tehát a megdicsôült krisztust nevezi meg (jak 2,1). a 
„dicsôség ura” egyébként az apokaliptikus szóhasználatban maga Isten (aeth-
hen 22,14; 25,3).171 mindannak átruházása jézus krisztusra, ami Istenre 
vonatkozik, nem áll távol az Újszövetség gyakorlatától.172 most mégis inkább 
Conzelmann173 és Schrage174 jár közelebb az igazsághoz, akik szerint Pál 
szándéka az, hogy kifejezésre juttassa a kereszt és a dicsôség paradox, el-
lentmondásos egybeesését. „a világ háttérben meghúzódó erôi nem ismerték 
fel Istennek a krisztus-eseményben megnyilvánuló rejtett jelenlétét” — fogal-
mazza meg ezt harald hegermann 2kor 4,6-ra utalva.175 

10 „Amiket szem nem látott..., amiket Isten készített az ôt szeretôknek”: 
Pál ezeket a mondatokat úgy idézi, mint más esetben az ószövetség egyes 
helyeit, de ebben a formában sem a héber Bibliában, sem a Septuagintában 
nem találjuk meg. három eset lehetséges: a) órigenész állítását követve egy 
elôttünk ismeretlen apokrif iratból, az Illés apokalipszisébôl vett idézetnek 
tekintjük.176 b) Fôként ézsaiás prófétánál található (64,3; 52,15; 65,16) for-
dulatok egybedolgozása. hasonló szabad asszociációk másutt is találhatók 
Pálnál (például 1kor 15,54—55). c) a gnosztikus jellegû tamás-evangélium 
17. szakaszában jézus mondásaként hangzik el a következô: „azt adom majd 
nektek, amit szem nem látott, amit fül nem hallott, amit kéz nem érintett, 
és ami az ember szívében meg sem fordult.” meglepôen egybecseng a Pál 
által mondottakkal, mégsem látszik valószínûnek, hogy tamás evangéliuma 
Pál idején már írásba foglalt irat lett volna, méghozzá idézésre alkalmas te-
kintéllyel rendelkezô mû. mivel pedig a kijelentésnek ritmusa és csiszolt 
szerkezete van, és egyáltalán nem tûnik alkalmi összeállításnak, a második 
változat sem látszik valószínûnek. így jobb híján el kell fogadnunk az órige-
nész által javasolt lehetôséget. 

11az Isten mélységei: a kifejezés a gnosztikusok szóhasználatára emlé-
keztet.177 a gnosztikusok nemegyszer magát Istent nevezik „mélység”-nek. 
ezért jegyzi meg Conzelmann, hogy a Pál által használt kifejezés „különösen 

171 Lásd Schrage 1991—2001, 1. 255. o. 192. jegyz.
172 Vö. Weder 1981, 168. o. 173. jegyz.
173 Conzelmann 1969, 81. o.
174 Schrage 1991—2001, 1. 255. o.
175 EWNT 1. 838. o.
176 Vö. a Nestle—Aland görög szöveg margóján található utalással.
177 Lásd Schlier: ThWNT 1. 515—516. o.
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is kapóra jön a gnosztikusoknak”.178 Barrett179 és Fascher180 a szó jelentését 
szintén a gnosztikus háttér felôl közelíti meg, ugyanakkor ezt a mélyebb 
ismeretet a krisztus kereszthalálában feltáruló istenismeretben vélik felfe-
dezni. A mélyen elrejtett titkokról és azok kinyilatkoztatásáról azonban az 
apokaliptika (Dán 2,22; aethhen 63,3; zsolt 92,6), sôt a kumráni iratok is 
tudnak (1QS 11,18). Pál másutt is titokkal összefüggésben (lásd 7. vers; róm 
11,33) él a „mélység” kifejezéssel. a szóhasználat eredetére minden valószí-
nûség szerint judit 8,12kk-ben bukkanunk, ahol nemcsak a kérdéses  
szóval, hanem egy másik kulcsszóval ( = kutatni) is találkozunk: „és 
most kik vagytok ti, akik a mai napon az urat kísértitek, és az emberek kö-
zött Isten fölébe helyezitek magatokat? nekiláttok, hogy a mindenható urat 
kifürkésszétek, és soha nem juttok el ismeretére. mert az ember szívének 
mélységét () sem tudjátok felfedezni, és gondolatban megfogalmazott 
szavait sem tudjátok felfogni. hát akkor miképpen tudnátok felderíteni 
() azt az Istent, aki mindezeket teremtette, szintúgy az ô értelmét 
megismerni és az ô gondolatait felfogni? Semmiképpen, testvéreim! ne in-
gereljétek haragra az urat, a mi Istenünket!” az alapgondolat, a párhuzam 
és a kisebbrôl a nagyobbra történô következtetés (a minore ad maius) olyan 
hasonlóságot mutat, hogy a két gondolatmenet között valamiféle kapcsola-
tot kell feltételeznünk. 

12Isten Lelkét: a „lélek” (ebben az esetben görögül: ) fogalma a 
mondanivalóban többféle feladatot tölt be, és ezeknek a feladatoknak a 
megkülönböztetése a magyarázat kulcsa. az „Isten Lelké”-rôl így, ebben az 
összetételben meglehetôsen ritkán esik szó (1kor 3,16; 7,40; róm 8,9.11.14). 
Legtöbbször mint „a Lélek”, minden körülírás nélkül, vagy mint Szentlélek 
() szerepel. De az a feladat is rendkívüli, amelyet ebben az össze-
függésben Pál a Léleknek tulajdonít. míg másutt Isten létezésének, illetve 
hatásának (vö. róm 8,14; gal 5,18) módját juttatja általa kifejezésre, most 
Isten önmagával foglalkozó lényét jelöli meg ilyen módon. rolf Baumann 
többekkel együtt megjegyzi, hogy Pál nem a „benne, azaz Istenben lakó” 
Lélekrôl beszél, mint ahogy ez az ember lelkérôl mondottak után elvárható 
volna. mintha Pál — legalábbis Baumann szerint — a Lélekrôl mint különálló 
és önálló személyrôl szólna, aki Istent szemügyre veszi.181 ez az elképzelés 
azonban túl sokat akar kipréselni a szövegbôl. az „Isten Lelke” szókapcsolat 

178 Conzelmann 1969, 84. o.
179 Barrett 1968, 74. o.
180 Fascher 1980, 127. o.
181 Baumann 1968, 236. o. 17. jegyz.
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ugyanis elsôsorban azt a különbséget akarja hangsúlyossá tenni, amely Isten 
„pneumája” és az ember „pneumája” között van. az ember „pneumájáról” 
aránylag ritkán esik szó Pálnál (lásd 1kor 2,11; 5,3kk; 7,34; 14,14; 16,18; 
2kor 2,13 stb.), és pontos embertani jelentését is nehéz meghatározni. Leg-
többször csak a szövegösszefüggésbôl következtethetünk arra, amit az író 
a szóval meg akar jelölni. Leginkább azt mondhatnánk, hogy a „pneuma” az 
ember lényének az az oldala, amelyen keresztül érvényesül az életében a 
gonosz befolyása (mt 12,43 és párh.; 1kor 12,1—2), de Isten befolyása is 
(róm 8,16). viszont az elsô korinthusi levélnek ezen a helyén a „pneuma” az 
ember lényének az az összetevôje, amely önmaga ismeretét lehetôvé teszi. 
ügyelnünk kell azonban arra, hogy a továbbiakban Isten Lelkének és az em-
ber lelkének a tevékenységét ne keverjük össze. a „pneumával” rendelkezô 
ember ugyanis nem lesz automatikusan „pneumatikussá”, vagyis Isten Lelké-
nek hatalma alá került emberré. a korinthusiak egyik fô tévedése éppen a 
két tényezô összekeverése.

13a világ lelkét: Úgy tûnik, mintha Pál jelen esetben egy olyan szellemi 
befolyással számolna, amely ellenlábasa Isten Lelkének. ezért gondol Weiß 
ebben az összefüggésben a sztoikus gondolkodásban is elôforduló „világ-
lélekre”.182 Schrage arra a „lélekre gondol, amely most az engedetlenség fi-
aiban mûködik” (ef 2,2), vagy arra „a más lélekre, amelyet nem vettek” (2kor 
11,4),183 sôt Fascher Istennek a Salamon bölcsességében szóba kerülô, vilá-
got átható lelkére (1,7). Conzelmann függôben hagyja a kérdést.184 valószí-
nûleg leginkább Barrett-tel érthetünk egyet,185 aki olyan retorikai fordulatnak 
tekinti, amellyel az apostol a másik oldal felôl közelítve húzza alá Isten Lel-
kének illetékességét az ô dolgaiban. hasonlóan a róm 8,15-ben tett kijelen-
téshez: „nem a szolgaság Lelkét kaptátok...” ha csak a magunk lelkére volnánk 
utalva — akarja hangsúlyozni az apostol —, és nem Isten Lelkének befolyása 
alatt volnánk, teljesen tanácstalanok lennénk Isten dolgaiban.

14lelkiekhez: Itt már nem férhet kétség ahhoz, hogy amirôl szó van, a 
Szentlélek hatásából ered. valamilyen lelki vagy szellemi jelenség önmagában 
még nem feltétlenül Isten Lelkétôl származik. vitát a magyarázók között az 
okoz, hogy az eredeti szöveg alapján nem lehet eldönteni, személyekrôl vagy 
dolgokról van-e szó. ha személyekre gondolunk, akkor a 6. versben említett 
„érettekrôl”, azaz Isten Lelkétôl átitatott emberekrôl szól az apostol. ha vi-

182 Weiß 1910, 62—63. o.
183 Schrage 1991—2001, 1. 259—260. o.
184 Conzelmann 1969, 85. o.
185 Barrett 1968, 75. o.
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szont személytelen valóságokról ír, akkor mindarra gondolhatunk, amit a 
Lélek tár fel számunkra. az exegetikai döntéstôl függ, hogy a  szó-
nak melyik értelmét tartjuk megfelelônek. mert legelôbb négy jelentést kell 
számításba vennünk: a) összekötni, összehozni; b) egybevetni, összeha-
sonlítani; c) magyarázni, kifejteni; d) mérni, megítélni. mivel maga a mondat 
a Lélek által tanított „igazságokról”186 beszél, ezért simább értelmet kapunk, 
ha a „lelkieken” nem pneumatikus személyeket értünk. így dönt Barretten 
kívül még Conzelmann,187 Fascher188 és Schrage189 is. Schrage lehetségesnek 
tartja, hogy tulajdonképpen a „lelkek megítélésének”, vagyis a „világ lelkétôl” 
és az „Isten Lelkétôl” származó dolgok közötti különbségtételnek a karizmá-
járól van itt szó (vö. 1kor 12,10). erre a következtetésre azonban a szöveg 
nem nyújt elegendô alapot. 

15Az ember pedig természettôl fogva: hogy a mondanivalót félre ne ért-
sük, a magyar fordításban megalkuvónak kell lennünk. ha ugyanis az erede-
ti görög szöveg szavait elsôdleges értelmükben akarnánk lefordítani, akkor 
„lelki emberrôl” kellene beszélnünk, mert ott a  kifejezést 
találjuk. ez esetben azonban Pál kijelentése értelmetlenné válna, mert a ma-
gyar egyházi nyelv beidegzôdése szerint a „lelki ember” lelkiekkel törôdô 
valakit jelöl, vagy jobb esetben az Isten Lelkének befolyása alatt álló embert. 
emiatt az új protestáns fordítás feje tetejére állítja az eredeti kifejezést, és 
„nem lelki emberrôl” beszél. természetesen egy ilyen megoldás túl messzi-
re megy, és a mondanivaló félreértésétôl sem mentesít. ezért kellett egy 
olyan fordítás mellett dönteni, amely legalább tartalmilag közelebb áll az 
apostol szándékához.

azok számára, akik a Biblia trichotomikus, hármas felosztású emberké-
pére esküsznek, ez a hely is a test-lélek-szellem embertani hármasságáról 
tanúskodik. eltekintve azonban 1thessz 5,23-tól, az ember mindhárom „ösz-
szetevôjérôl” együtt nem szól az írás. egyébként mindig az összefüggés 
dönti el, hogy az emberrôl milyen nézôpontból van szó. Sokkal nagyobb súly-
lyal esik latba az a feltételezés, amely szerint itt már a gnosztikus trichotómia 
hatása jelentkezik. a gnosztikus felfogás szerint ugyanis „pszichikusok” azok 
a keresztyének, akik nem részesültek a gnózis révén történt megvilágoso-

186 Uo. 76. o.
187 Conzelmann 1969, 86. o.
188 Fascher 1980, 128. o.
189 Schrage 1991—2001, 1. 261. o.
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dásban.190 ha viszont az apostol gondolatmenetére figyelünk, egyértelmû, 
hogy azokat az embereket jelöli meg, akik Isten Lelkének világossága nélkül, 
a maguk természet adta lehetôségeire támaszkodva akarják megérteni Isten 
dolgait, s talán éppen azoknak a korinthusi keresztyéneknek a megszégye-
nítésére mondja ezt, akik magukat a Lélek birtokában tudják (3,1; 4,8). éppen 
ezért más nyelvek sincsenek könnyebb helyzetben, mint a magyar. a magya-
rázók mind németre, mind angolra „természetes ember”-nek fordítják a kér-
déses kifejezést (natürlicher mensch, natural man). ez a megoldás viszont a 
magyar nyelvben szintén félreérthetô volna, hiszen ez esetben a mesterkélt 
viselkedésû ember ellentétére gondolnánk. már csak ez a körülmény is in-
dokolttá teszi a szövegben érvényesített fordítói döntést. 

16Lélek szerint: a fogalmazás önmagában megengedné, hogy a „pneuma-
tikus emberre” és az ô ítéletére gondoljunk. az eredeti szöveghez ragasz-
kodva azonban a kijelentést „Isten Lelkének dolgaira” kell vonatkoztatnunk, 
amelyeket csak a Lélek világosságában ismerhetünk fel, nem pedig a gyarló 
természetétôl fogva tartott ember megítélésére. Igaz, az állítmány egyes 
számban áll („megítéltetik”), ezért kézenfekvô lenne a megállapítást a gyar-
ló természetû emberre érteni, míg az „Isten Lelkének dolgai” többes számban 
állnak. a görög nyelvben azonban egyezhet többes számú alany egyes szám-
ban megadott állítmánnyal abban az esetben, ha a többes számban szerep-
lô semleges nemû szó csoportfogalmat takar.191 most pedig minden valószí-
nûség szerint ez a helyzet állt elô.

17a Lélek embere: az új protestáns fordításban „lelki ember” áll ezen a 
helyen, ami a görög  kifejezésnek meg is felelne. mivel azonban 
a „lelki ember” szólásmód jelentése a kegyes szóhasználatban ellaposodott, 
jobbnak láttam egy kevésbé félreérthetô fordulattal visszaadni a lényeget. 

18aki azután helyreigazíthatná ôt: az új protestáns fordítás tompítja az 
ézsaiás könyvébôl vett idézet (40,13) élét. mintha bizonyos mértékben meg 
lehetne érteni Isten értelmét, csak nem annyira, hogy kioktathatnánk ôt. az 
eredeti szövegben azonban az utóidejûség meglehetôsen ritka jelenségével 
van dolgunk. vagyis a mellékmondat eseménye a fômondat cselekményét 
követôen következik be. a kérdésben tehát egy kivételt nem ismerô állítás 
fogalmazódik meg: nincs senki, aki az Úr értelmét megismerhetné, s ennek 
következtében nincs is módja ôt helyreigazítani.

190 Már Reitzenstein erre a feltételezésre jutott. Lásd Jonas 1964—1966, 1. 145— 
146., 178. kk.

191 Lásd BD 133. §.
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a LevéLréSzLet kIBontáSa (6) Miután Pál egyes korinthusi keresz-
tyéneknek vagy csoportoknak a bölcsesség iránti elôszeretetét és a 
közöttük szolgálatot végzôknek ezzel a mércével történô értékelését a 
kereszt igéje (1,18—25), a gyülekezet összetétele (1,26—31) és a Korin-
thusban meginduló munka körülményei (2,1—5) alapján kérdésessé 
tette, meglepô módon most mégis a bölcsességet, a bölcsességrôl szó
lást, vagyis annak ápolását szükségesnek és helyénvalónak tartja a 
gyülekezetben. Ebben egyes magyarázók oly mértékû következetlen-
séget látnak, hogy a szakaszt idegen testnek érzik a levélben. Mintha 
Pál feladná mindazt, amit eddig a bölcsesség paradox, ellentmondásos 
voltáról mondott, és azt hozzáférhetônek tartaná bizonyos arra alkal-
mas, „érett” emberekbôl álló körök számára. Olyan fogalmakkal („tit-
kos bölcsesség”, „Isten mélységei”) és megkülönböztetésekkel („éret-
tek/kiskorúak”, „pszichikus/pneumatikus ember”) él, amelyek inkább 
korinthusi ellenfeleire, mint reá jellemzôek.192 Amint az erre vonatko-
zó szövegértelmezô jegyzetekben láttuk, olyan szóhasználat ez, amely-
lyel a gnosztikus rendszerekben is találkozunk, és ez a körülmény, úgy 
tûnik, alátámasztja Lütgert193 és mások véleményét, miszerint Pálnak 
Korinthusban már gnosztikusokkal gyûlt meg a baja. Sôt van a magya-
rázók között olyan is, aki ezt a szakaszt a korinthusi pneumatikusok 
válaszlevelébôl ide került betoldásnak minôsíti.194 

Az alaposabb vizsgálódás azonban meggyôzhet minket arról, hogy a 
soron következô szakasz kissé ironikus és elvont jellege ellenére is jól 
beleilleszkedik az apostol gondolatmenetébe. Pál ugyanis nem eléged-
hetett meg a korinthusiak által mindennél többre értékelt bölcsesség 
elutasító kritikájával, hiszen az a bölcsesség, amely terítékre kerül, 
Istennel kapcsolatos ismeretünk, amit Käsemann tanácsa szerint leg-
jobb volna „teológiának” fordítanunk,195 és erre minden keresztyénnek 
okvetlenül szüksége van.

Már eddig is több ízben szólt Isten bölcsességérôl (1,24), amely osz-

192 Vö. Wilckens 1979, 68., 88. o. Käsemann 1960, 267. o. Lührmann 1965, 114. 
kk. Horsley 1977, 238. o. Bornkamm 1979, 171. o.

193 Lütgert 1908, 134. o.
194 Lásd Schrage 1991—2001, 240. o. 92. jegyz.
195 Käsemann 1960, 268. o.
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tályrészünkké lett Jézus Krisztusban (1,30), most viszont rá akar vilá-
gítani ennek a bölcsességnek a természetére és feltételeire. Látni fogjuk, 
hogy eközben változatlanul érvényesíteni fogja a „kereszt igéjének” a követ
kezményeit.

Ennek az Istentôl eredô bölcsességnek a befogadására és feldolgo-
zására mindenekelôtt alkalmassá kell lenni. Ezért ezt a bölcsességet 
csak már érett, nagykorú keresztyének között van értelme szóba 
hozni. Látszólag Pál valamiféle ezoterikus, szûkebb körnek, kiváltsá-
gosaknak szánt tanítást lát benne. Az a gyakorlat, amely a beavatottság 
fokához mérte a közölni kívánt tudást, általános volt, és megtalálható 
volt a rabbinizmusban, a kumráni közösségben éppen úgy, mint a gö-
rög filozófiai iskolákban vagy a gnosztikusoknál. Conzelmann szerint 
Pál is ezt a mintát követi.196 Sokkal valószínûbb azonban, hogy a gyü-
lekezeti tagoknak ezt az osztályozását, „kiskorúak” és „érett korúak” 
szerinti besorolását azoktól a korinthusi keresztyénektôl veszi kölcsön, 
akik magukat egy magasabb rendû bölcsességre már „érettnek” hitték, 
hogy azután az apostol mindezt visszájára fordítsa. Ôk azok, akiket 
majd 3,1-ben „tejnek italára szoruló kiskorúaknak” fog nevezni, ennél-
fogva ôk azok is, akiknek 2,6 szerint az igazi bölcsességre éretteknek 
kellene lenniük, de csak ironikus értelemben azok.

Mindenesetre nem olyan ismeretrôl van szó, amellyel foglalkozni 
elsôsorban a gyülekezet értelmesebb és mûveltebb tagjainak a kivált-
sága. Talán így is lenne, ha csupán emberi bölcsesség megszerzése 
volna a tét. Aminek azonban egy keresztyén közösségben helyt kell 
adni, amirôl ott szólni kell, az nem ennek a világkorszaknak, sem e 
világkorszak mulandóságra ítélt hatalmasságainak a bölcsessége. 
A jelen világkorszaknak ugyanis, szemben az eljövendôvel, az a legfôbb 
és kivételt nem ismerô jellemvonása a végidôkre vonatkozó bibliai lá-
tás, illetve eszkatológia szerint (vö. Jn 12,31; Róm 3,23; 2Kor 4,4; Ef 
2,2 stb.), hogy az embereknek külön-külön és együtt megromlott és 
feszültté vált a viszonyuk Istennel. Ez alól nem kivételek a világ arcu-
latát meghatározó személyiségek és irányzatok sem, sôt ezek sodorják 
magukkal a saját lábukon megállni nem tudókat. Nem szabad szem 

196 Conzelmann 1969, 78. o.
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elôl tévesztenünk, hogy az apostol nem általában a bölcsességrôl, ha-
nem az Isten dolgaiban kudarcot valló emberi bölcsességrôl beszél. A maga 
helyén az ember értelmi erôfeszítését nem tartja hiábavalónak, de Is-
tenrôl és az ô szándékairól ítéletet alkotni illetéktelen. E tekintetben 
zárt világban él, amelybôl emberi adottságaival, így értelmével sem tud 
kitörni. Amit kigondol Istenrôl, nem helyt- és idôtálló, ennélfogva nem 
is adhat tartást neki. Mindaz, amit kigondol, sokkal inkább reá jellem-
zô, mint az élô Istenre.

(7—8) Az emberi értelem azért nem tud közel férkôzni Istenhez, 
azért nem képes következtetéseivel megbízható ismerethez jutni felô-
le, mert az a bölcsesség, amely Istené, tehát benne gyökerezik, titkos 
és elrejtett. Szemben a teremtett világ titkaival, amelyek idôvel meg-
adhatják magukat a kutató emberi értelemnek. Isten nem a teremtett 
világ része, hanem Ura annak, aki maga döntött úgy, hogy nem adja ki 
önmagát a dolgait vizslató értelemnek. Lényét és szándékait „titkosít-
ja”, elrejti elôlünk, és mindez rejtve is marad számunkra (
, perfectum), amíg ô jónak látja. Nem azért kiismer-
hetetlen, mert változékony, afféle kiszámíthatatlan isteni szeszély függ-
vénye. Isten ezt az elrejtett bölcsességét már elôre meghatározta 
minden idôk elôtt, mégpedig a mi dicsôségünkre — teszi hozzá az 
apostol. Ebbôl pedig kitûnik, hogy tulajdonképpen Isten örök elhatá-
rozásában fogant tervérôl van szó a „titokban”, amelynek szándéka 
szerint nem a benne hívôk dicsôsége lesz fényesebb, hanem Istené lesz 
az a dicsôség, amely fel fog ragyogni rajtuk. Mert Isten jelenléte, amely-
nek eddig híjával voltak (lásd Róm 3,23), meg fogja újítani életüket a 
Jézus Krisztus által.

Az az állítás, hogy az Isten bölcsessége az emberi értelem számára 
hozzáférhetetlen titok, nem vitatható elmélet, hanem ennek a tényét 
megtörtént események támasztják alá. Amiképpen 1,23—24-ben, úgy 
most is Krisztus kereszthalála „az igazságnak az a pillanata” (Heming-
way), amelyben fény derül Isten és ember viszonyának valódi termé-
szetére. Ugyanis ebben a valóságosan megtörtént eseményben lett 
nyilvánvalóvá, hogy Isten bölcsességét a jelen világkorszak hatalmas
ságai közül kivétel nélkül senki nem ismerte fel, beleértve a politikai 
vezetôkön kívül a vallási vezetôket, sôt Jézus tanítványait is. Mert ha 
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felismerték volna — következtet az apostol —, a dicsôség Urát nem 
feszítették volna meg. Ez a feltételes mondat elgondolkodtató.197 Mi 
történt volna, ha mindazok, akiknek része volt Krisztus megfeszítésé-
ben, jól ismerik Istent és az ô üdvösséges szándékát? Fôként ha sok 
írásmagyarázóval együtt ezeket emberfeletti szellemi hatalmaknak vesz-
szük.198 Tudták ezek az emberfeletti tényezôk, hogy saját vesztüket 
okozzák, ha Jézus vesztére törnek? Nem valószínû, hogy az apostol itt 
valóban meglévô lehetôséggel számol. Hiszen éppen az a tény, hogy 
Jézust nem kímélték meg a kereszthaláltól, árulkodik vakságukról Isten 
dolgaiban. 

Ezért mondja Luther az errôl a szakaszról mondott egyik prédikáci-
ójában: „Vajon Pál semmibe veszi a bölcsességet, amely pedig Isten 
nagyszerû ajándéka? Ám mivel nem akar abban a rendben és feladatnál 
maradni, amellyel velünk született a Paradicsomban, lett belôle ördö-
gi bölcsesség.”199 Többek között az emberi értelemnek errôl a visszájára 
fordulásáról tanúskodik Jézus kereszthalála.

(9) Jézus kereszthalálának eseményén kívül egy eredetét tekintve 
rejtélyes idézet szerint senki sem annyira bölcs, hogy felkészületlenül 
ne érné, amit Isten kigondolt, elhatározott és megcselekedett üdvös-
ségünkre. Isten mindazzal a konok értetlenséggel szemben, amit az 
ember részérôl tapasztalt, úgy cselekszik, amint meg van írva: Amiket 
szem nem látott, és fül nem hallott, és az ember szívében fel sem 
merült, amiket Isten készített az ôt szeretôknek, azokat adja tudtul 
az apostoli igehirdetésben. Ezek után már teljesen nyilvánvaló, hogy 
Pál szerint Isten rejtett bölcsességének lényeges tartalma nem az, ami-
re a bûnös ember rászolgált, hanem amit Isten iránta tanúsított szere-
tete diktál. Amint az imént olvashattuk, Isten örök elhatározásában 
fogant terve a „mi dicsôségünket” (lásd 7. vers) szolgálja, most pedig 
az kap hangot, hogy tervének megvalósulása felül fogja múlni legszebb remé
nyeinket is. Mert Isten elgondolásait a szeretete vezérli, és azok tudják 
igazán értékelni, „akik szeretik ôt”. A korinthusi gyülekezetben tulaj-
donképpen azért vannak pártoskodások és feszültségek, mert a meg-

197 Vö. Conzelmann 1969, 81. o. Schrage 1991—2001, 1. 255. o.
198 Lásd a 8. számú szövegértelmezô jegyzetnél.
199 Luther 1968, 33. o. WA 49,165.
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érthetôt többre becsülik a szeretetnél. Ezért kell az apostolnak újra és 
újra hangsúlyoznia, hogy minden igazi kapcsolat a szeretetben fogan 
és a szereteten alapszik (vö. 1,10; 3,3; 8,1; 10,24; 13,1—13). A megértés 
útja Isten és az ember között sem nyílik meg másként, csak a kölcsönös szere
tetben. 

(10) Pál eddig arra tette a hangsúlyt, hogy tôlünk nem vezet út Is-
tenhez. A jelen világkorszak és annak minden hatalmassága önmagába 
van bezárva, önmagára van utalva, önmaga lehetôségeit emészti fel, és 
ebbôl az ördögi körbôl önmaga erejébôl nem is tud kitörni Isten gyer-
mekeinek a szabadságába. Bölcsességének építôköveibôl sem tud olyan 
bábeli tornyot emelni, amelynek segítségével elérhetné Istent, és meg-
fejthetné, ami el van rejtve ôbenne. Most viszont azzal akar megörven-
deztetni, hogy mégis megismerhetjük Istent, legalábbis azt, amire múl-
hatatlanul szükségünk van a vele való kapcsolatunkban, mert Isten 
kinyilatkoztatta, amit nekünk szánt. Ô nyitott tehát rést hozzánk, 
akik önmagunkba vagyunk befalazva, és ô közölte velünk, amit mi ma-
gunk soha nem tudtunk volna megérteni benne, mert nem a mi embe-
ri mértékünkhöz, elképzeléseinkhez igazodik. Az így elnyerhetô isten-
ismeret viszont részünkrôl nyitottságot igényel.

Mivel tehát az Isten bölcsessége Isten kinyilatkoztatása révén sajá-
títható el, igazat kell adnunk Käsemann-nak, aki egyik tanulmányában 
ezt írja: „Az igazi teológiában maga Isten jut szóhoz.”200 Természetesen 
az ilyen teológiára is áll az, hogy „töredékes, ami alapján ismeretünket 
szerezzük” (1Kor 13,12). Pál és minden teológus számára viszont az 
a fontos, hogy Isten maradéktalanul ismer minket, hiszen megszólított 
minket, és részesülhettünk kinyilatkoztatásában (1Kor 8,3; 13,12b; 
Gal 4,9).

Isten úgy ismerteti meg önmagát velünk, hogy szól hozzánk. A szó, 
az „ige” volt mindenkor, már az Ószövetség idején is az az eszköz, 
amelyet elônyben részesít, amikor kapcsolatba akar lépni velünk. Ô 
maga azonban a legritkább esetben szól közvetlenül hozzánk. Az erre 
elhívott szolgáit bízza meg üzenetének közvetítésével. A tôle eredô 
bölcsességet is emberek, többek között Pál apostol „szólják”, amint 
errôl a 6. és 13. vers tanúskodik. Amit azonban szólniuk kell, és amit 

200 Käsemann 1960, 271. o.
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az ige hallgatójának fel kell fognia, nem az emberi értelem erôfeszíté-
sének eredménye, hanem azt Isten az ô Lelke által nyilatkoztatja ki. 
Pál már nemegyszer világosan kifejtette, hogy az emberi értelem meg-
ütközik és fennakad a „kereszt igéjén”, vagyis azon a közlésen, hogy 
Isten a keresztre feszített Jézusban teszi hozzáférhetôvé önmagát. Csak 
maga Isten az ô Lelke által gyôzhet meg minket arról, hogy a „titok”, 
maga Isten a Megfeszítettben tárul fel elôttünk. Éppen ezért a meg-
bízható istenismeret, vagyis minden igazi teológia, ami nem indulhat 
ki másból, mint a kereszt igazságának felismerésébôl, Isten Lelkének 
munkája révén jön létre. De meghallani és befogadni is csak azok tud-
ják ezt a kereszt „bolondságán” felépülô bölcsességet, akiket Isten erre 
alkalmassá tesz. Ezért kezdi úgy az apostol ezt az Istentôl eredô böl-
csességrôl szóló szakaszt, hogy ezt a bölcsességet „érettek” között szól-
juk. Ezek az „érettek” nem mások, mint a „pneumatikusok” (15—16. 
vers), akik Isten Lelkének hatása alatt gondolkodásukban és életvite-
lükben a „kereszt igéjébôl” indulnak ki. Ezek az „érettek” tehát nem 
egy Pál által kialakított szûk elitet alkotnak, akik alkalmasak egy ma-
gasabb rendû tudás befogadására, ahogy ezt Conzelmann feltételezi.201 
Ôk mindazok, akik készek elfogadni „a kereszt botrányát és bolondsá-
gát”, és az apostol éppen azon fáradozik, hogy a gyülekezet minden 
egyes tagja ennek a körnek legyen a tagja.

Azért képes Isten Lelke feltárni elôttünk Isten titkait, és így bölccsé 
tenni Isten dolgaiban, mert a Lélek mindent felderít. Elôtte semmi 
sem marad rejtve. Ez a kijelentés mindenekelôtt feltételezi Isten min-
denütt jelenvalóságát, amit az ô Lelke tesz lehetôvé. Ugyanekkor ez a 
Lélek átlát mindenen, és megítél mindent, ami pedig Isten mindent 
tudásának alapja. Conzelmann202 Kleinknechtre hivatkozva203 Pál érve-
lésének ebben a mozzanatában a sztoikus filozófusoknak a mindent 
átható világlélekkel összefüggô elképzeléseit véli felfedezni. Az apostol 
hellenisztikus mûveltségére gondolva ez nem tûnik lehetetlennek, de 
ez a hatás inkább közvetettnek tûnik, és Isten ószövetségi népének 
tapasztalatát fogalmazza meg. „Hová menjek lelked elôl? Orcád elôl 

201 Conzelmann 1969, 78—79. o.
202 Lásd Conzelmann 1969, 83. o.
203 ThWNT 6. 352. o.
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hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában 
feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a ten-
ger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem” 
— mondja a zsoltáros egy olyan költeményben, amelynek témáját így 
adja meg: „Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem.” (Zsolt 139,7—10; 
139,1) A sztoikus hatás jeleit mutató és a zsidó kánonból kihagyott 
Salamon bölcsességében, amelyet minden valószínûség szerint Pál is 
forgatott, a következôt találjuk: „Mert az Úr lelke betölti a földkerek-
séget, és ami a mindenséget összetartja, felismer minden hangot.” (1,7) 
Ám ezeknél az idézeteknél is perdöntôbb az a tény, hogy az Istenben 
hívô ember az Ó- és Újszövetség szerint egyaránt Isten színe elôtt tudja 
magát mindenhol, mindenkor, lényének utolsó rejtekéig (például 2Sám 
7,29; ApCsel 7,46; 2Kor 4,2). Ezért hivatkozik Jézus is, amikor az ala-
mizsnálkodás, imádkozás és böjtölés helyénvaló indítékáról szól, Is-
tennek lényünk legelrejtettebb zugát is átható tekintetére (lásd Mt 6,4; 
6,18).

Ezzel a hivatkozással Isten Lelkének mindent átható és felderítô 
szerepére Pál csupán elô akarja készíteni a Lélek egy egészen különös 
tevékenységének a megértését, mert ez a továbbiakban feltétele lesz 
tulajdonképpeni mondanivalójának. Isten Lelke ugyanis az apostol sze-
rint nemcsak az Istenen kívül álló valóságot kutatja át, hanem még az 
Isten mélységeit is. Azt mondhatnánk, hogy a Lélek Isten önismere-
tének eszköze, általa szemléli Isten önmagát. A szövegkörnyezetre való 
tekintettel feltehetôen nem szükséges Pál szóhasználatában az „Isten 
mélységei” kifejezésnek messzemenô vallástörténeti jelentôséget tu-
lajdonítanunk.204 Talán nem is akarja másra irányítani a figyelmünket, 
mint a felszín alá rejtett „titokra” (7. vers), az elsô benyomást követô 
valódi istenismeretre, lutheri megfogalmazásban a „larva Dei”, vagyis 
az „Isten álarca” mögött rejtôzô igaz lényére. Bizonyára nem tévedünk, 
ha Istennek ezt a „mélységét” felfoghatatlan irgalmas szeretetében 
ismerjük fel, hiszen a 12. vers értelmében a Lélek azon fáradozik, hogy 
„megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk”.

(11—12) Annak érdekében, hogy meggyôzzön minket Isten Lelkének 
kizárólagos illetékessége felôl az Isten ismeretét mélységében feltáró 

204 Lásd a 11. számú szövegértelmezô jegyzetet.
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bölcsesség kimunkálásában, az apostol párhuzamba állítja az ember 
megismerésének lehetôségeit az Isten ismeretének feltételeivel: Mert 
az emberek közül ki ismeri az ember dolgait, ha nem az ember 
lelke, amely benne lakik? Így az Isten dolgait sem ismerheti meg 
senki, kivéve az Isten Lelkét. A magyarázók eltérô véleményen van-
nak a tekintetben, hogy Pál érvelése min alapszik. Conzelmann205 és 
Fascher206 szerint „a hasonlót a hasonló által” már Démokritosznál, 
azután Platónnál is fellelhetô régi filozófiai elvét érvényesíti. Ennek az 
elvnek az értelmében tehát a megismerés tárgyát csak a vele lényegileg 
azonos szemlélô értheti meg. Ha Pál valóban ezt akarná világossá ten-
ni, akkor szerinte Isten Lelkének közlendôit csak a lelkével, pontosab-
ban a szellemi lényével képes az ember felfogni. Érvelésének azonban 
nem ez a logikája, nem ebbe az irányba tart. Éppen arról akar meg-
gyôzni, hogy semmiféle emberi adottságunkkal nem tudunk Isten lé-
nyének mélyére hatolni, mert az elôlünk elzárt világ. Hasonlóképpen 
az ember belsô világa, legtitkosabb gondolatai és törekvései el vannak 
zárva idegenek fürkészô tekintete elôl, és csak akkor sejlik fel valami 
belôlük, ha vallani kezdünk róluk, és így betekintést engedünk ön-
magunkba. Ha valami képes feltérképezni ezt a belsô világot, az az 
önismeret, természetesen csak akkor, ha az önismeretnek lehetôsége 
van elfogulatlan önvizsgálatra építeni. Az ember lelke (pneumája) ré-
vén lehet séges ez, amely Bultmann véleménye szerint „nem valami 
magasabb rendû alkotóeleme az embernek, különleges lelki vagy szel-
lemi szerve ebben az esetben, hanem egyszerûen az ember tudatos és 
ismeretekkel rendelkezô énje”.207 Ilyen értelemben szerepel 1Kor 
7,34-ben az ember testi valója mellett. Hasonlóképpen Isten lényének 
mélységeit is csak magának Istennek az „énje”, azaz Lelke tudja fel-
deríteni, és így hitelesen feltárni. Végeredményben az apostol a hason-
lóságot az ember önmagáról szerzett ismerete és az Isten önmagát 
érintô ismeretének létrejötte között a személyes létezés által megszabott 
feltételekben látja.

Pálnak ez a személyes élet területére való hivatkozása igen fontos 

205 Conzelmann 1969, 84. o.
206 Fascher 1980, 127. o.
207 Bultmann 1959, 207—208. o.
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teoló giai következményeket von maga után. Ha Istent személyes léte-
zônek ismerjük meg, akkor éppen úgy nem lehet pusztán tárgya a ku-
tató, mérlegelô emberi értelemnek, mint egyetlen ember sem, aki — Ady 
Endre szavaival — „fenség, / Észak-fok, titok, idegenség, / Lidérces, 
messze fény” (Szeretném, ha szeretnének). Annak tehát, hogy az ember 
a saját bölcsességével nem tud megbízható ismeretre szert tenni Isten 
felôl, nemcsak az emberi értelem gyarlóságában vagy fogyatékosságá-
ban kell az okát keresnünk, hanem elsôsorban abban, hogy személyes 
Istennel van dolgunk, akit csak akkor ismerhetünk meg, ha kapcsolat-
ba lép velünk, és megismerteti önmagát. Balz szerint „Isten bölcsessé-
ge és a világ feloldhatatlanul szemben áll egymással”.208 Ez igaz. De ha 
a világ történetesen kész volna ráhangolódni Isten bölcsességére, akkor 
is rászorulna Isten önmagát kinyilatkoztató közeledésére. Ezért kérdô-
jelezhetô meg Paul Tillich állítása: „Minden lét kimeríthetetlen mély-
ségének és kimeríthetetlen alapjának a neve Isten. Az a mélység ez, 
amit az »Isten« szón értünk... Aki tud a mélységrôl, az tud Istenrôl 
is.”209 Az apostol is szól „Isten mélységérôl” (lásd 10. vers), de ez nem 
deríthetô fel az emberi lét mélyrétegei vagy általában a létezés mély-
sége felôl. Aki egzisztenciális komolysággal éli életét, még nem bizo-
nyos, hogy rátalál Istenre, ha Isten nem „nyilatkoztatja ki magát” neki. 
Tillich nyomvonalának sodrába kerül Veöreös Imre, amikor ezt írja: 
„Isten valóság a földön minden agapé-jellegû emberi szeretetben.”210

Kétségtelen, hogy Isten munkája oda is elér, ahol ôt nem ismerik fel, 
de a legmélyebb és legigazabb emberi megnyilvánulás sem ad elegendô 
alapot arra, hogy ôt teljes mélységében megismerjük. Szerintem ebben 
a vonatkozásban Martin Buber áll közelebb az igazsághoz, aki gondo-
latait a Szentíráson edzve ezt írja: „Istennek személyként való meg-
nevezését nem kerülheti el senki, aki, mint én is, »Istenen« nem alap-
elvet ért... hanem aki »Istenen« azt érti, aki — bármi legyen is egyébként 
— teremtô, kinyilatkoztató, megváltó tettekben közvetlen viszonyba lép 
velünk, emberekkel, és ezzel lehetôvé teszi, hogy közvetlen viszonyba 
lépjünk vele. Létünknek ezen alapja és értelme újra meg újra kölcsö-

208 Balz 1970, 41. o.
209 Tillich 1952, 1. 55—56. o.
210 Veöreös 1998, 206. o.
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nösséget hoz létre, olyan kölcsönösséget, amely csak személyek között 
állhat fönn.”211

(12) Amint az eddigiekbôl ez nyilvánvalóvá lett, Istenrôl azt tudjuk 
meg, amit kinyilatkoztat önmagáról, és annyit tudunk meg, amennyit 
elárul önmagáról a „kereszt igéjében” a Lélek által. Ez az Istentôl ere-
dô bölcsesség feszültségben van az embernek Istenrôl és az ô dolgairól 
kialakított felfogásával. A gyülekezetnek, a Krisztust vallók közössé-
gének az Istentôl eredô bölcsességben kell egyre inkább elmélyülnie, 
mert ôk nem a világ lelkét kapták, hanem az Istentôl származó 
Lelket. Pál most nem tér ki arra, hogy Istennek a Lelkét mikor kapták: 
a keresztség eseményéhez kapcsolódóan-e (1Kor 12,13), vagy pedig 
más alkalommal, amikor Isten az ô igéjével megszólította ôket (1Kor 
14,24—25). A lényeges most az, hogy Isten Lelkét nem birtokolják, mint 
ahogy a „világ lelkét”, amelynek születésüktôl fogva hatása alatt állnak, 
hanem kapják Isten ajándékaként. A gyülekezetnek tehát istenismeretét 
és a közöttük munkálkodók szolgálatát (1,12; 4,1kk) az Isten dolgaiban 
egyedül illetékes Lélek által közvetített ismeretek mértéke alá kell vet-
nie, nem pedig a görög lélek vonzalmának engedve az emberi bölcses-
ség igényeihez igazítania.

Az Istentôl származó Lélek mûködésének nincsenek kétségbevon-
hatatlan külsô jelei. Abból ismerhetünk rá, hogy általa megismerjük 
mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Isten Lelke tehát valami 
jónak a közvetítôje. Sokféle ajándéknak, olyasminek, amihez érdemte-
lenül jutunk, Isten kegyelmébôl. Hogy pontosan mire céloz az apostol, 
arról most nem esik szó. Talán a 9. versre utal, ahol az Isten részérôl 
az ôt szeretôknek készített, minden elképzelést megszégyenítô ado-
mányairól olvashatunk. 

Majd a szakasz végén megtudhatjuk, hogy a Lélek uralma alatt élô 
ember tulajdonképpen az, aki Krisztus értelmével tájékozódik. Ennél-
fogva a Lélek által közvetített ajándékoknak valamilyen módon közük van 
Krisztushoz. Gondolhatunk arra, hogy Isten Lelke a „fiúság Lelke” (Róm 
8,15; Gal 4,5), aki meggyôz minket istengyermeki méltóságunkról, a 
„szabadság Lelke” (2Kor 3,17), aki szívbôl jövô belsô paranccsá teszi 
Isten akaratának teljesítését, a „gyümölcsöt termô Lélek”, akinek a 

211 Buber 1994, 161—162. o.
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hatására jó tulajdonságok teremnek az élvezhetetlenek helyében (Gal 
5,22—23). Mivel Isten Krisztusban mindezt már odaajándékozta nekünk 
(az állítmány aorisztoszban áll), ajándékai közül nem egy a Lélek köz-
vetítésével már ezt a földi életet gazdagítja, ha a teljesség ideje még 
nem is érkezett el. Mindenképpen Isten megfoghatatlan és felmérhe-
tetlen szeretetének jelei ezek az ajándékok. Isten Lelke ehhez a szere-
tethez igazodva cselekszik, mert ô — és egyedül ô — képes felderíteni 
Isten mélységeit, és ezt kiaknázni számunkra.212 

(13—14) Nem csak a tartalom tekintetében szorulunk a Lélek tevé-
kenységére. Pál szerint a nyelvezetnek is, amellyel az Istentôl eredô 
bölcsességet megfogalmazzuk, a Lélekhez kell igazodnia: Amit aztán 
szólunk, nem emberi bölcsességbôl tanult szavakkal, hanem a 
Lélektôl tanultakkal mondjuk, lelki mondanivalóhoz lelkieket al
kalmazva. Már korábban kijelentette, hogy az ô beszéde és igehirde-
tése nem a bölcsesség megejtô szavaiból állt (2,4). Ezt a formai kérdést 
bizonyára azért kellett szóba hoznia, mert Korinthusban nagy súlyt 
fektettek rá, és a gyülekezetben szolgálatot végzôk megítélésénél nem 
volt elhanyagolható szempont. Talán Pálnál hiányolták a görögök kö-
rében népszerû filozófiai nyelvezetet, míg mások (talán Apollós?) gyak-
rabban éltek vele. 2Kor 10,10-ben olyanokról szól Pál, akik az ô beszé-
dét megvetendônek mondják. Nem valószínû, hogy az elsô levélnek 
ezen a helyén most a szükségbôl kovácsol erényt, csak hogy igehirde-
tését a formai kifogásokkal szemben mentegesse. Valóban, az Istentôl 
eredô bölcsességet kifejezô szavak és fogalmak tekintetében — hogy 
Jézus hasonlatával éljünk — „az újbor új tömlôbe való” (Mk 2,22 és 
párh.). Jó volna, ha az apostol egy példán keresztül mutatná be, mire 
is gondol. De könnyen elképzelhetô, hogy a kereszt eseményén alapu-
ló mondanivaló számára alkalmatlanok az általánosításra törekvô görög 
gondolkodás fogalmai. A gnoszticizmus és majd a 3. századtól a gyak-
ran vérre menô viták Krisztus kettôs természetérôl vagy a Szenthárom-
ság titkáról mutatják, hogy mi történik akkor, amikor a keresztyén üze-
netet filozófiai rendszerek kényszerzubbonyába szorítják. Ezzel szem-
ben Isten Lelke többek között abban is segít, hogy a nyelv ne legyen 
akadály a „kereszt igéje” számára. Megtanít a mondanivaló számára alkal

212 Lásd a 10. vers magyarázatát.
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mas szavakra, fogalmakra és érvelésre. A Léleknek ez a „nyelve” nem a 
nyelveken szólás eksztatikus jelensége. A Lélek, ha csak „öt szóval” is, 
de azt „értelemmel” mondja (vö. 1Kor 14,19), akkor is, amikor „Isten 
mélységeit” (10. vers) ismerteti meg velünk.

Az Istentôl eredô bölcsesség elnyerésének azonban nem a megfele-
lô nyelvezet és fogalomtár hiánya a legfôbb akadálya. A felfogóképesség
gel van baj. Amint a botfülûnek a legcsodálatosabb muzsika is csupán 
nehezen elviselhetô hangzavar, természetétôl fogva az ember sem 
fogja fel az Isten Lelkének dolgait. Az a képesség tehát, amellyel rá 
tudnánk hangolódni Isten hullámhosszára, alkatilag hiányzik belôlünk. 
Nem elvesztettük az életünk kísértései és viszontagságai között, ha-
nem, mint minden ember, születésünktôl fogva ilyenek vagyunk. Ahogy 
az eredeti szövegben találhatjuk: „pszichikus emberek” vagyunk.213 Pál 
most nem ad magyarázatot erre a hiányra, nem szól Istennel ereden-
dôen meghasonlott természetünkrôl, „szarksz” mivoltunkról (Róm 
8,5.13; Gal 5,17—20; Kol 2,13 stb.). Csupán a tényt állapítja meg, hogy 
a korinthusiaknak az emberi bölcsességbe vetett bizalmát megrendít-
se. Az Isten Lelke által közölt felismerések ugyanis természetes ésszel 
felfoghatatlan bolondságok, hiszen ezek mind összefüggnek a „kereszt 
igéjével” (1,23—24), azzal az üzenettel, amelynek értelmében Jézus 
Krisztusban, mégpedig mint megfeszítettben van szabadulásunk és 
megváltásunk. Mindezt képtelen megérteni az, aki nincs Isten Lel-
kének befolyása alatt, mert a Lélek szerint kell megítélni azokat. 
Krisztus kereszthalálával kapcsolatban ugyanis semmi jelentôsége nincs 
annak, hogy mi, emberek ezt az eseményt hogyan ítéljük meg. Egyedül 
az számít, hogy Isten mit kezd vele, kinek a javára tudja be. Mindezt 
viszont egyedül Isten Lelke tudja bemutatni, értelmezni és megeleve-
níteni, mert — ahogy errôl már szó volt (lásd 10. vers) — csak Isten 
saját Lelkének van módja az ô lényének mélységeit felderíteni.

(15—16) Az ember természettôl fogva adott értetlenségének az Isten 
Lelkének dolgaiban megvan a következménye az emberek egymással 
való kapcsolatában is. Nem tudnak közös alapot találni és egyenrangú 
felekké válni, amikor Isten felôl próbálnak tekinteni a teremtett világ 
adottságaira és viszonyaira. Más lenne a helyzet, ha Isten Lelkének 

213 Lásd a 15. számú szövegértelmező jegyzetet.
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befolyása alatt élnének, mert a Lélek embere mindent megítél, ôt 
magát viszont senki sem ítélheti meg. Nem a „pneumatikus” ember 
önteltsége és felfuvalkodottsága szólal meg itt, az a magatartás, amelyet 
egyes korinthusi keresztyénekben maga az apostol kifogásol (lásd  
4,8)?214 „A páli álláspontnak megvan a veszélye — írja Merklein —, mert 
vissza lehet élni vele semmivel sem indokolható önkény igazolására... 
Ugyanezzel az állásponttal a korinthusiak a maguk pneumatikus ön-
tudatát is igazolhatják.”215 Tanulságos megemlíteni, hogy VIII. Bonifác 
pápa az „Unam sanctam” kezdetû enciklikájában (Kr. u. 1302) többek 
között Pálnak ezzel a kijelentésével igyekezett indokolni a pápaság 
világuralmi igényét még a világi uralkodók felett is.216 A Lélek által 
megvilágosított ember megfellebbezhetetlen igazára hivatkoztak a re-
formáció szélsôséges áramlatai is, a zwickaui próféták, Thomas Münzer, 
és kezdetben az anabaptista mozgalom is, amikor Isten országának 
erôszakos megvalósítására ösztönözték híveiket.217 

Kétségtelen, hogy az apostol a saját értelmére hagyatkozó embert 
alkalmatlannak és ezért illetéktelennek tartja az Isten Lelkének befo-
lyása alatt élô ember megítélésére. Ez viszont nem jelenti azt, hogy „a 
Lélek embere” birtokában van a Léleknek, és rendelkezhet vele. Ellen-
kezôleg: a Lélek rendelkezik vele, és meg is ítéli, elmarasztalja vagy 
felmenti ôt. Pál azt a viszonyt jellemzi, amely az Isten Lelke által meg-
érintett és az elôle elzárkózó ember között van, de talán a maga hely-
zetét is világossá akarja tenni korinthusi bírálóival szemben (vö. 1Kor 
4,3—4). Ám mindez már nem érvényes akkor, amikor a Lélek emberé-
nek a Lélek valamelyik másik emberével van dolga. Schrage hívja fel a 
figyelmet 1Kor 14,32-re,218 ahol ez áll: „A prófétákban (megnyilatkozó) 
Lélek legyen alávetve a prófétáknak!” Isten Lelke tehát nemcsak Pálban 
vagy néhány különleges keresztyénben munkálkodik, hanem külön-
féle kegyelmi ajándékokkal megáldott emberekben is, akik egymást 
kölcsönösen a helyükre teszik és kiegészítik. Isten munkatársainak erre az 

214 Vö. Weiß 1910, 67. o. Heinrici 1880, 110—111. o.
215 Merklein 1992, 243. o.
216 Vö. Schrage 1991—2001, 1. 277. o.
217 Heussi 1957, 296—297., 334—335. o.
218 Schrage 1991—2001, 1. 265. o.

Korinthus.indd   149 2008.04.02.   8:20:41



150

egymásra utalt voltára fog majd Pál rátérni a következô gondolati sza-
kaszban (3,1—15).

A „Lélek embere” helyzetében megmutatkozó kettôsség megoldá-
sának kulcsát az apostol Krisztusban látja. Egyfelôl ugyanis alávetett 
helyzetben van, aki nem rendelkezhet önkényesen Isten Lelkével és az 
általa közvetített javakkal. Noha a Lélek munkájára már a földi életben 
is számíthat, mégis az eszkatologikus valóságok között van, „foglalója” 
(, vö. 2Kor 1,22; 5,5; Ef 1,14) az eljövendôknek, és ezért egye-
dül Isten hatalma alá tartozik, ahogy ezt kérdés formájában már Ézsa-
iás próféta megfogalmazta: Kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, aki 
azután helyreigazíthatná ôt? (40,13; lásd még Róm 11,34) De nem-
csak a Lélek befolyása elôl elzárkózó emberek nem lehetnek bölcsebbek 
Istennél, és ennélfogva nem is igazíthatják helyre ôt. A Lélek emberei 
maguk sem tehetik ezt meg, éppen azért, mert ôk a Lélek irányítása 
alatt állnak, vagy az idézet szavaival: az Úr az ura életüknek és gondo-
lataiknak. Pál az idézetben szereplô „Urat” már nem Istenre, hanem 
Krisztusra vonatkoztatja, és mint leveleiben másutt is, szorosan össze
kapcsolja a Lélek munkáját Jézus Krisztussal (1Kor 6,17; 12,3kk; 15,45; Gal 
4,6; Fil 1,19). A Lélek nem tár fel tehát mást Istenbôl, mint amit Krisz-
tus ismert fel, és tanúsított nekünk róla. Ezért azután másfelôl, ha a 
Lélek embere Krisztushoz tartja magát, vagyis ha benne Krisztus ér
telme van, akkor képes lesz az emberi bölcsesség alapján Istenrôl 
kialakított véleményeket megbírálni, és adott esetben magát függetle-
níteni ezektôl. Ennélfogva értelmének szabadsága is Krisztushoz kö-
töttségében van (3,21kk).

6. Isten munkatársai a gyülekezetben (3,1—15)

(1) Ami pedig engem illet,l testvéreim, nem szólhattam hozzátok, 
mint a Lélek embereihez, hanem csak úgy, mint testi módon gon
dolkodókhoz,2 mint kiskorúakhoz3 a Krisztusban. (2) Tejjel táp
láltalak titeket, nem szilárd eledellel;4 ugyanis nem tudtátok még 
elviselni. Sôt még most sem vagytok képesek rá, (3) hiszen még 
a testi gondolkodás irányít titeket. Mert minthogy5 közöttetek 
elfogultság6 és viszály (kapott lábra), nem a testi gondolkodás 
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irányítása alatt vagytoke, és nem gyarló ember módján7 viselked
teke? (4) Ha ugyanis azt mondja valaki: „Én Pálé vagyok”, a má
sik pedig: „Én Apollósé”,8 nem vagytoke nagyon is emberek?

(5) Mi9 is tulajdonképpen Apollós? Mi továbbá Pál? Szolgák,10 
akik által hitre jutottatok, mégpedig úgy, ahogy kinekkinek meg
adta az Úr.11 (6) Én ültettem, Apollós öntözött, viszont Isten adta 
a növekedést; (7) úgyhogy sem aki ültet, valami, sem aki öntöz, 
hanem aki a növekedést adja, Isten. (8) Aki pedig ültet, és aki 
öntöz, egyek,12 de kiki a saját jutalmát13 fogja megkapni a saját 
fáradozásának14 mértéke szerint. (9) Ugyanis Isten munkatársai15 

vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete16 vagytok.
(10) Az Istennek nekem adott kegyelme értelmében17 mint bölcs 

építômester, alapot vetettem, más pedig ráépít erre. Kiki viszont 
ügyeljen arra, hogy miként épít reá. (11) Mert más alapot senki 
sem vethet azon kívül, amely már megvan,18 aki a Jézus Krisztus. 
(12) Ha pedig történetesen valaki az alapra aranyat, ezüstöt, drá
gakövet, fát, szénát, szalmát épít,19 (13) majd kinekkinek nyilván
valóvá lesz a mûve, mert ama nap20 ki fogja mutatni, mivel tûzben21 

jelenik meg; és hogy kinek mit ér a mûve, azt a tûz fogja próbára 
tenni. (14) Ha valakinek a mûve, amelyet ráépített, megmarad, 
jutalmat22 nyer. (15) Ha valakinek a mûve megég, kárt vall, maga 
azonban megmenekül, de úgy, mint aki tûzön ment keresztül.23

a Szöveg érteLme mielôtt a szöveg részletes elemzésébe fognánk, rö-
viden ki kell térnünk a reánk váró szakasz felépítésére, mert a levél magya-
rázói különféleképpen tagolják a mondanivalót. Sokan (például Barrett, Fa-
scher, Schrage, Lang, merklein és mások) az 1—4. verset, ahol a korinthusiak 
kiskorúságáról van szó, külön tárgyalják. jelen esetben Conzelmannt követ-
ve, külön bekezdésekben ugyan, mégis megszakítás nélkül, tartalmilag fo-
lyamatosan közöljük a szakasz fordítását. ugyanis az 1—4. versben megfo-
galmazott szemrehányás a korinthusiak kiskorúságát illetôen feltehetôleg 
éppen a gyülekezetben szolgálatot végzôk pártoskodásig fajuló megkülön-
böztetése miatt válik szükségessé. a gyülekezetrôl mint Isten templomáról 
szóló 16. és 17. verset viszont mások szinte kivétel nélkül az 5—15. versig 
terjedô részhez kapcsolják, egyedül Lang kommentárjában jelentkezik ön-
álló szakaszként. Bizonyára legtöbben úgy gondolják, hogy még ez a két 
vers is hozzátartozik a gyülekezet építésérôl szóló gondolatmenethez. a kap-
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csolat kétségkívül fennáll, mégis inkább a gyülekezet építéséért folytatott 
fáradozás sajátos természetének megvilágítását követô intelmek között van 
a helyük, és így a 18—23-ig terjedô szakasszal alkotnak szerves egységet. 

1Ami pedig ennem illet: a mondat elején, tehát hangsúlyos helyen, -t 
találunk az eredeti szövegben, ahogyan 2,1-ben is. a személyes névmást a 
görög nyelv általában fontos, indokolt esetben alkalmazza, például ha vala-
kivel ellentétben most már reá kerül a sor.219 a személyes névmásba vont 
( = és) kötôszó még nyomatékosabbá teszi, hogy a következôkben Pált 
magát is közelrôl érintô ügyrôl lesz szó. 

2testi módon gondolkodókhoz: az eredeti kifejezés értelem szerinti for-
dítása. az eredeti szövegben ugyanis  áll, amely a  (hústest) szó 
melléknévi alakja. a „testiek” fordítás220 félreérthetô, mert a valóságot testi 
és lelki félre kettéosztó dualista szemlélet hatására a materiális testünkre 
gondolhatunk, és ebben láthatjuk minden baj forrását. Pál szóhasználatában 
viszont a „testi” szó legtöbbször azt az embert jellemzi, aki egész valójával, 
testi és lelki mivoltában kerül szembe Istennel és az ô Lelkének munkájával. 
így szólhat a „test törekvésérôl” (róm 8,5—6), holott a törekvés a mi fogal-
maink szerint lelki természetû megnyilvánulás.221 hasonló melléknevet talá-
lunk a 3. versben is, de itt  formában. egyes magyarázók szerint az 
1. versben található változat teológiailag súlytalanabb, mint az utóbbi, mások 
szerint viszont éppen fordítva van.222 valószínûleg Bultmann-nak van igaza, 
aki szerint a kétféle forma között jelentésben nincs lényeges különbség.223 
ennek megfelelôen az egyes kéziratokban fellelhetô szövegeltéréseknek sincs 
jelentôsége az értelmezés szempontjából. 

3mint kiskorúakhoz: a görög  szó egyaránt jelenthet csecsemôt, 
kisgyermeket vagy kiskorú személyt (vö. 1kor 13,11). Itt, 3,1-ben — termé-
szetesen átvitt értelemben — a hitben még gyámolításra, gyámságra szoruló 
keresztyént jellemzi. az apostol szerint ezek olyanok, akik „nem a Lélek 
emberei”, akik „testi módon gondolkodnak”. mintha feltételezne a gyüleke-
zetben egy olyan szûkebb kört, amely „érett” volna (lásd 2,1) „Isten titkos, 
elrejtett bölcsességére”, míg mások ehhez a csoporthoz még nem nôttek fel. 

219 Lásd BD 277. §.
220 Lásd az új protestáns fordítást és ennek 1990-es revízióját, de a Károli-fordítás 

1949-es revideált változatát is.
221 Lásd még Schweizer: ThWNT 7. 124. kk.; Sand: EWNT 3. 549—550. kol.; Bult-

mann 1959, 232. kk.; Cserháti 1976, 151—152., 191—192. o.; Cserháti 1982, 126—127., 
138—139. o.

222 Vö. Schrage 1991—2001, 1. 281—282. o.
223 Bultmann 1959, 238. o.
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tekinthetjük ezeket az „éretteket” akár „gnosztikusoknak”,224 akár „a Lélekkel 
rendkívüli mértékben felruházott személyeknek”,225 akár „a zsidó bölcsesség-
hagyomány képviselôinek”,226 vagy pedig „a kereszt igéjére támaszkodók-
nak”.227 minden valószínûség szerint azonban amikor Pál „kiskorúakról” be-
szél, visszautal a 2,6-ban említett „érettkorúságra”, hogy a korinthusiak 
között lábra kapott öntelt minôsítést ironikusan a visszájára fordítsa. a kö-
vetkezôkbôl kiderül, hogy az apostol valóban önmaguk helyes értékelésére 
akarja rávezetni olvasóit. ha nem így értjük szándékát, nem tudunk eliga-
zodni kijelentésein. hiszen nem vonja kétségbe azoknak a keresztyén mi-
voltát sem, akikhez egyébként kijelentése szerint „nem szólhat, mint a Lélek 
embereihez”. „testvéreinek” nevezi ôket, akik „krisztusban” kiskorúak, tehát 
megkeresztelt keresztyének, akik ennélfogva Isten Lelkének hatókörébe ke-
rültek. ha nem önelégült hívekrôl volna szó, az apostol inkább bátorítaná 
ôket, rámutatva mindarra, amit már eddig is elnyertek Istentôl. ezt a lelki-
pásztori tapintatot fogjuk tapasztalni nála a késôbbiek során az aggályos 
lelkiismeretû „erôtelenekkel” szemben (8—10. fejezet, különösképpen 8,12; 
10,28—29). 

4Tejjel tápláltalak titeket, nem szilárd eledellel: a tejnek, elsôsorban az 
anyatejnek és a szilárd tápláléknak a szembeállítása gyakran használt, köz-
helyszámba menô retorikai kép volt a hallgatóság befogadóképességhez 
igazítandó szellemi mondanivaló megvilágítására. megtaláljuk az Újszövet-
ségnek még két másik helyén is (zsid 5,12—13; 1Pt 2,2). elôszeretettel él vele 
Philón228 és epiktétosz is.229 a lehetséges vallástörténeti elôzmények mérle-
gelésénél sokkal több gondot okoz az a kérdés, hogy milyen értelemben 
alkalmazza Pál a képet az általa nyújtott tanításra. van-e egy szélesebb kör-
nek szóló kezdetlegesebb mondanivaló és egy szûkebb kört megcélzó, ma-
gasabb rendû fejtegetés a kínálatában? abban általában egyetértenek a ma-
gyarázók, hogy az összefüggés alapján kezdeti tanításként csak „a kereszt 
igéje” jöhet számításba. De az érett korúak számára fenntartott szilárdabb 
szellemi eledelben egyesek valamiféle elvontabb bölcsességet látnak.230 Con-
zelmann hozzáteszi, hogy ezt a bölcsességet az apostol mindeddig meg-

224 Wilckens 1959, 52—53. o.
225 Bultmann 1959, 160. o.
226 Horsley 1976, 269. kk.
227 Barrett 1968, 81. o.
228 Lásd Conzelmann 1969, 90. o. 27. jegyz.
229 Diss 2,19.39; 3,24.9.
230 Lietzmann—Kümmel 1969, 15. o. Behm: ThWNT 1. 642. kk. Schlier: ThWNT 

1. 645. o. Wilckens 1959, 52—53. o.
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tartotta magának, mert a korinthusiakat nem tartotta érettnek a befogadá-
sára.231 már az elôzô szakasz értelmezése során szó esett arról, hogy csak 
nagy nehézségek árán lehet „a kereszt igéjével” összeegyeztetni a megkü-
lönböztetést akár a mondanivaló, akár a hallgatóság terén. éppen ezért sokan 
Barrett véleményét osztják, aki szerint a „szilárd eledel” is „a kereszt igéje”, 
csak a formája más, mint a kezdeti tápláléknak, „a tej italának”.232 valóban, 
ha Pál valamilyen formában helyt ad a bölcsességnek, akkor az nem lehet 
független „a kereszt igéjétôl” (lásd 1kor 1,24—25). amennyiben viszont „a 
tejnek itala” nem más, mint „a kereszt igéje”, akkor miért ajánlja ezt „a testi 
módon gondolkodóknak”, akik képtelenek azt felfogni (vö. 1,24; 2,14)? ezen 
a ponton is érdemes megszívlelni a tanácsot: amikor az apostol érvelésében 
ilyen logikai ellentmondásokba ütközünk, jogosan gyanakszunk elôttünk 
már nem teljesen világos feszültségekre az apostol és a gyülekezet között. 
kétségtelenül szemrehányás rejtôzik Pál szavaiban: „még mindig tejre szo-
rultok, noha már szilárd ételt kellene fogyasztanotok.”233 következtetéseink-
ben talán még tovább merészkedhetünk, és a neheztelésnek az okára is 
rátapinthatunk. mert ha figyelembe vesszük, hogy az apostol a következôk-
ben a maga szolgálatát apollóséval veti össze, könnyen lehet, hogy már most 
a gyülekezet egy részének ellene felhozott panasza foglalkoztatja: Pál nem 
méltatott minket szilárdabb eledelre, apollós viszont igen. így viszont már 
érthetô a megszégyenítô vélemény: nemcsak kezdetben volt szükségetek rá, 
hanem most is még a „tejnek italára” szorultok.

5minthogy: a  lehet hely-, idô- és némelykor okhatározó kötôszó. a 
gondolatmenetnek a legutóbbi jelentés felel meg leginkább.234

6elfogultság: a görög eredeti szövegben -t találunk. a szó sok min-
dent kifejezhet, ami erôs belsô felindulással jár, jó és rossz kicsengésû in-
dulatot egyaránt. jelenthet buzgóságot, odaadást valaki vagy egy ügy iránt 
(jn 2,17; róm 10,2; 2kor 7,7.11; 9,2; 11,2; Fil 3,6), de irigységet, féltékeny-
séget, gyûlöletet is (2kor 12,20; gal 5,20; róm 13,13). a „viszállyal” páro-
sítva jelen esetben nem tekinthetjük pozitív tulajdonságnak. mivel az apos-
tol a korinthusi pártoskodásra céloz, úgy tûnik, hogy az „elfogultság” adja 
vissza leginkább azt, amirôl ebben az összefüggésben szó lehet. 

7nagyon is ember módján: a szó szerinti fordítás „ember módján” lenne. 

231 Conzelmann 1969, 89. o.
232 Barret 1968, 81. o. Lásd még Maly 1967, 58. o. Baumann 1968, 267. o. Fee 

1987, 124—125. o. Schrage 1991—2001, 1. 282. o.
233 Lásd Gaventa 2007, 103. o.
234 BD 456. § 3.
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az értelme tehát ebben a formában nem feltétlenül elítélô, pedig Pál a testi 
módon való gondolkodással állítja egy sorba. ezért látszott szükségesnek a 
„nagyon is” kiegészítéssel a kifejezést félreérthetetlenné tenni.

8„én Apollósé”: a pártoskodó csoportok által fô tekintélynek kiválasztott 
személyek körét Pál apollósra és magára szûkíti le. 1,12-ben még Pétert is 
megemlíti, sôt nagyon valószínû, hogy megjegyzése ott még egy „krisz-
tus-pártra” is utal.235 kéfást, azaz Pétert majd ismét említi a gondolatmenet 
végén, 3,22-ben. miért csak kettejüket hozza szóba? talán apollós mûködé-
se következtében állt elô az áldatlan helyzet a gyülekezetben, vagy éppen 
az ô szolgálata az alkalmas példa a jó együttmûködés bemutatására? „az a 
körülmény — írja Schrage —, hogy Pál csak apollóst és magát említi, egyaránt 
jele lehet egy feszültséggel teli, de egy feszültségtôl mentes viszonynak is.”236 
a levél megírásakor apollós Pálnál van efezusban, és az apostol arra buzdít-
ja, hogy látogassa meg a korinthusi gyülekezetet (16,12), ami arra enged 
következtetni, hogy egyetértés van közöttük. mégsem tarthatjuk véletlennek, 
hogy Pál éppen apollósra tereli a szót. a Cselekedetek könyve szerint miután 
Pál korinthusban megalapította a gyülekezetet, apollós efezusból közéjük 
ment, ahol munkája hosszabb ideig tarthatott, és mély nyomokat hagyott 
maga után (18,27—28; 19,1). tehát Pál mûködéséhez csak apollósé volt fog-
ható. De az is nagyon valószínûnek látszik, hogy éppen azok lelkesedtek 
érte, akik görög létükre hitüket szerették volna filozófiailag is megalapozni. 
Pál minden bizonnyal a személyválogatás mögött egy teológiailag helytelen 
értékítéletet is feltételez. 

9Mi: az eredeti szövegben szereplô kérdô névmás semleges nemû. tehát 
a mondat nem apollós és Pál személyére, hanem szerepére kérdez rá (nem 
így: új protestáns fordítás). 

10Szolgák: a görög  szóval van itt dolgunk. a -szal szemben 
elsôsorban az asztal körüli feladatokkal, de azután más meghatározott mun-
kakörrel is megbízott szolgát jelent, aki állapotára nézve történetesen rab-
szolga is lehetett, de nem feltétlenül. Pál önmaga helyzetének megjelölésé-
re mind a két kifejezést használja. Beszél önmagáról, szolgatársairól vagy 
gyülekezeti tagokról úgy is, mint krisztus rabszolgáiról. ebben az esetben 
a Krisztustól való függés kerül elôtérbe (1kor 7,21kk; Fil 1,1; róm 1,1). ami-
kor pedig -ként említi önmagát vagy másokat (2kor 3,6; 6,4; róm 
13,4), a feladat kerül elôtérbe.

11ahogy kinek-kinek megadta az Úr: az „Úr” ebben az esetben krisztus. 

235 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetének a) pontja alatt és 1,12-nél.
236 Schrage 1991—2001, 1. 284. o.

Korinthus.indd   155 2008.04.02.   8:20:42



156

a hangsúly most nem az eredményre, hanem a munkamegosztásra kerül. 
1kor 12,5 szerint is az Úr az, aki a különbözô szolgálatokat szétosztja. 

12egyek: nehéz eldönteni, hogy a semleges nemû „egy” számnév mire utal. 
milyen tekintetben egy az, aki ültet, és az, aki öntöz? a számnév semleges 
nemû formája inkább a személyes szándék felett álló közös valamire, talán 
az azonos jelentôségre enged következtetni.

13jutalmát: a görög szónak () gazdag jelentéstartalma van. jelenthe-
ti a bért, a fizetséget, amelyre munkája révén valaki rászolgált, tehát meg-
illeti ôt. De a jutalmat is, amelyet valamilyen teljesítményért a megbízó önként 
ad a neki szolgálatot végzônek. a fogalom átvitt értelemben — mint Istentôl 
eredô juttatás — fontos helyet kapott mind a zsidó, mind a keresztyén kegyes 
számításaiban. Bár Billerbeck szerint a zsidó gondolkodás is kegyelem, és 
nem érdem alapján várta Istentôl a jókat,237 mégis nem egy olyan mondást 
vagy történetet ismerünk, amely arról tanúskodik, hogy a kegyes elvárta Is-
tentôl az elégtételt vallásos teljesítményéért. errôl szól a jézus korában köz-
kedvelt elbeszélés a szegény írástudóról és a vámszedô Bar ma’janról. meg-
halt a szegény írástudó, temetése is szegényes volt, s csak kevesen kísérték 
utolsó útjára. meghalt a kapzsi vámszedô is, temetése pedig fényes és népes 
is volt. a rabbinövendékek szóvá tették mesterüknek, hogy Isten nem bánt 
ezzel a két emberrel érdeme szerint. tanítójuk erre a mennyei igazságszol-
gáltatásról beszélt nekik, amikor is ki-ki megkapja Istentôl, ami jár neki.238 
az Istentôl remélt jutalom gondolatával az Újszövetség lapjain is találkozunk 
(mt 5,12 és párh.; 10,41—42 és párh.; jn 4,36 stb.). De jutalomra számít a 
kegyelem elsô számú teológusa is (1kor 9,17—18; 2kor 5,10 — szemben róm 
4,4-gyel). hogy miképp illeszkednek bele a jutalommal kapcsolatos kérdések 
az Újszövetség teológiai összképébe, fôként pedig Pál teológiájába, az a 
legnehezebb kérdések egyike. a jutalom, illetve bér fogalma két szempont-
ból is gondot jelent Pál teológiájának megítélésében. van-e helye a jutalom-
nak, fôként pedig a bérnek ott, ahol mindent Isten ki nem érdemelhetô ke-
gyelmére vezetnek vissza? ha pedig van helye, mert nem lehet jelentékte-
lennek, csupán a zsidó gondolkodás maradványának tekinteni (vö. 1kor 
9,17—18; 2kor 5,10; 11,15; róm 14,10), akkor miben áll a különbség a ju-
talomban a végsô elszámolásnál (lásd 3,14—15, vö. 2kor 5,10)? a teológiai 
tisztázódást tanácsos 1kor 10—15 kibontására hagyni. ott ugyanis a kérdés 
még élesebben vetôdik fel. 

237 Bill 4. 487—488. o.
238 Vö. Jeremias 1965, 182. o.
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14fáradozásának: Bár Conzelmann nem ért egyet Pesch-sel239 abban, hogy 
a , amely a „jutalom” alapja, ebben az esetben is az erôfeszítés (vö. 
1thessz 1,3; 3,5; 1kor 15,10.58; 2kor 6,5; 10,15; 11,23; gal 6,17), és nem 
az az eredmény, amelyet fáradozásával létrehozott. ha pedig az eredmény-
re kell gondolnunk, amint Conzelmann javasolja, akkor végeredményben 
ugyanazt jelenti, amit a 13kk versekben az  (mû) szó. Conzelmann fel-
fogását osztja Schrage240 és Fascher241 is. annyiban természetesen helyes ez 
az értelmezés, hogy az apostol eredményes fáradozásra gondol, itt azonban 
bizonyára még a ráfordított munkán van a hangsúly. hogy mit eredményez 
ez a fáradozás, az majd a 10. verstôl kerül elôtérbe. 

15Isten munkatársai: ezt a szókapcsolatot a magyarázók egy része, elsô-
sorban az angolszászok, úgy értik, ahogy Barrett megfogalmazza: „a hang-
súly az összefüggésnek megfelelôen arra kerül, hogy olyan emberek, mint 
Pál és apollós, nem állnak szemben egymással, hanem egymásnak kollé-
gái.”242 eszerint tehát Pál azt mondaná, hogy ôk ketten egymásnak munka-
társai Isten szolgálatában. ennek a magyarázatnak ellentmond a mondat 
ritmikus felépítése. Isten, nyelvtanilag a birtokos, mindhárom tagmondatban 
elôre kiemelve, tehát hangsúlyos helyen szerepel. a szántóföld és az épület 
esetében kétségkívül Isten tulajdonáról van szó. ennélfogva az elsô kijelen-
tésben is, ahol a munkatársakról beszél az apostol, minden bizonnyal ez a 
helyzet, és Isten munkatársairól van szó. az esetek többségében valóban a 
küldetésében segítségére levô keresztyén testvéreket nevezi Pál „munka-
társnak” (például Fil 2,25; 4,3; róm 16,3; Filem 24 stb.). 

16Isten épülete: a görög szó () nemcsak a kész épületet, hanem 
az építkezés folyamatát is jelentheti.243 ez jól beleillik a további gondolat-
menetbe is (12kk). mégis meghagytam az épület szót, mert a 16. verstôl 
kezdve Pál már a templom képét állítja elénk, s valószínûleg már a 9. versben 
is ez lebeg a szeme elôtt.

17Istennek nekem adott kegyelme értelmében: az apostol tehát tud Is-
tennek személyre szóló és nem mindenkire érvényes kegyelmes döntésérôl 
is. más helyütt is szívesen értelmezi küldetését a pogányok között végzendô 
munkára „neki adott kegyelemnek” (1kor 15,10; gal 1,15; 2,9; róm 1,5; 
12,3.6; 15,15; kol 1,25; ef 3,2.7—8).

239 Pesch 1977, 93. o. 51. jegyz.
240 Schrage 1991—2001, 1. 292. o. 88. jegyz.
241 Fascher 1980, 133. o.
242 Barrett 1968, 86. o. Lásd még Schrage 1991—2001, 1. 293. o. 95. jegyz.
243 Bauer szótárában ez utóbbi jelentést hozza elsô helyen: WbNT 1106. kol.
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18amely már megvan: tulajdonképpen szó szerint: amely ott fekszik. a 
görög ige ugyanis folyamatos állapotot (imperfectum) jelez. Pál valószínûleg 
szándékosan használja következetlenül az alap lerakásának képét (lerakni, 
ami már úgyis meg van vetve), mert így akarja kifejezésre juttatni, hogy amit 
ô korinthusban alapul vetett, tehát jézus krisztust, Isten egyszer s minden-
korra alappá tette. 

19aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát épít: az apostol nem 
a megszokott építôanyagokat sorolja fel. még talán a drágakôre használt 
görög szót érthetnénk értékes kônek (), azaz márványnak vagy 
más nemes kônek. Conzelmann felveti azt a lehetôséget, hogy egy képzelet-
beli mesés épület lebeg Pál szeme elôtt, esetleg a néró császár által akkori-
ban rómában építtetett, messze földön híres „aranyházra, domus aureára”244 
céloz. természetesen ennek ellentmond, hogy szalma is szóba kerül. Inkább 
Weißnek kell igazat adnunk,245 aki szerint Pál nem a képhez igazodik, hanem 
ahhoz, amit ábrázolni akar. találó Schrage megjegyzése: „Pálnál a képre 
gyakran rátelepszik a mondanivaló.”246 az apostolt a felsorolásnál valóban a 
tartósság szempontja vezeti, hiszen ez válik majd az egyes munkatársak 
eredményének mércéjévé is. 

20 ama nap: az eredeti szövegben minden körülírás nélkül „a nap”-ról 
() olvashatunk, de nem lehet kétségünk afelôl, hogy Pál a végsô 
számadás alkalmára hívja fel a figyelmünket. 

21tûzben: az  kifejezés kétféleképpen is érthetô. az ítélet napja és 
a tûz képe az apokaliptikus gondolkodásban már régtôl fogva összefonódik: 
lásd jóel 3,3; mal 3,3.19kk; Dán 7,9kk; aethhen 102,1; 4ezsd 3,10kk; 1QS 
4,13; 1Qh 3,29; mt 3,11—12 és párh.; 2thessz 1,8. Friedrich Lang azonban 
a kittel-szótár szócikkében még úgy gondolja, hogy „ama napnak” tûzben, 
illetve világégés közepette történô eljövetelérôl van szó,247 kommentárjában 
viszont másokkal együtt már ô is az ítélet eszközét látja a tûzben.248 

22jutalmat: Bôvebben lásd a 13. számú szövegértelmezô jegyzetnél.
23mint aki tûzön ment keresztül: a 21. számú jegyzetben már szó esett 

arról, hogy a végsô napon tûz teszi próbára, amit Isten munkatársai az egyet-
len alapra építenek. most viszont arról beszél az apostol, hogy a kifogásol-

244 Lásd Suet VI.31.
245 Weiß 1910, 80. o.
246 Schrage 1991—2001, 1. 299. o.
247 ThWNT 6. 935. kk.
248 Lang 1986, 54. o. Barrett 1968, 89. o. Conzelmann 1969, 95. o. Fascher 1980, 

133. o. Schrage 1991—2001, 1. 302. o.
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ható munkát végzett szolgatárs is bajba kerül, „kárt vall”, de azért az elma-
rasztalás mégsem lesz végzetes számára. megmenekül, de úgy, mint aki 
tûzön ment át. a végsô próbatételnek ez a különös mozzanata sok vitát vált 
ki a magyarázók között. az egyértelmû, hogy Pál különbséget tesz a szolgá-
latot végzô mûvének és személyének végsô sorsa között. ha a mûve az ítélet 
tüzében meg is ég, nem megy rá feltétlenül az üdvössége is. ezért vannak 
exegéták, akik szerint a nem megfelelô munkának a mondat értelme szerint 
nem a végzôje, hanem a „jutalma” vallja kárát.249 kétségtelen, innen nézve 
Pál olyan jutalomról szól, ami nem pusztán az üdvösség, hanem túlmegy 
azon. Conzelmann egyenesen arra a következtetésre jut, hogy ez a különb-
ség a mû és a személy sorsában, a hit által való megigazulásból érthetô: ha 
a teljesítményünk alapján nem üdvözülhetünk, akkor kifogásolható teljesít-
mények nem is tehetik kétségessé üdvösségünket.250 Úgy látszik azonban, 
hogy nemcsak a mû és a vele járó jutalom vallja kárát az ítélet próbatételének, 
hanem maga az Istennek nem megfelelô módon építkezô munkatársa is, 
mert ô is úgy esik át az eljáráson, „mint aki tûzön ment keresztül”. talán 
ezért nem idézi Conzelmann fenntartással gnilkát, aki szerint „két tûz köve-
ti egymást. az elsô dönt a jutalom felett, a másik pedig azokat éri, akik el-
veszítették a jutalmat”.251 a tûz, amely éget, de nem válik végzetessé, ter-
mészetesen hivatkozási alapot nyújtott és nyújt a tisztítótûzrôl vallott fel-
fogásnak. már a krisztust megelôzô idôben élt Sammai rabbi tanítványai 
vallották zak 13,9-re hivatkozva, hogy a sem nem igaz, sem nem elvetemült 
középszerûeket a gyehenna tüze ugyan meg fogja égetni, de nem fogja el-
pusztítani.252 De Pálnak ezt a különös mondatát elôször alexandriai kelemen 
és órigenész — a 3. század végén — értette a tisztítótûzre vonatkozó utalás-
nak.253 ezzel az értelmezéssel szemben joggal mutat rá merklein, hogy Pál 
nem tisztító, hanem próbára tevô tûzrôl beszél.254 a „mint aki tûzön ment 
keresztül” kijelentést ezért valójában arra a szólásra kell visszavezetnünk, 
amelyet megtalálhatunk már ám 4,11-ben és zak 3,2-ben, de a görög iroda-
lomban is. olyanokról van szó ebben a fordulatban, akik valamilyen súlyos 
helyzetbôl csak hajszál híján menekülhettek meg. így idézi fel irodalmi pél-
dák nyomán255 azt a vészterhes pillanatot a Bauer-szótár, amelyben a szólás 

249 Stumpff: ThWNT 2. 892. o. Barrett 1968, 89. o.
250 Conzelmann 1969, 96. o.
251 Uo. 96. o. 84. jegyz.
252 Bill 4. 1033., 1043., 1178. o.
253 Lásd Lang 1986, 55. o. Schrage 1991—2001, 1. 307. o.
254 Merklein 1992, 270. o.
255 Pseudo-Crates ep. 6. és Josephus: Ant 17,264.
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keletkezhetett: úgy jár valaki, mint „az, akinek égô házból menekülve a lán-
gok falán kell keresztülhatolnia”.256

a LevéLréSzLet kIBontáSa (1) Pál apostol a következôkben egy iro-
dalmi vagy retorikai szempontból nézve hosszabb „kitérô” után vissza-
tér az 1,10kk-ben vázolt alaphelyzethez, a gyülekezet egységét, egész-
séges életét és jövôjét veszélyeztetô pártoskodáshoz, a jelentôs keresz-
tyén személyiségekre hivatkozó csoportosulásokhoz. Megtehette volna 
azt is, hogy latba vetve apostoli tekintélyét, mellôzve minden hossza-
dalmas fejtegetést, azonnal intézkedéseket vezet be az áldatlan állapo-
tok megszüntetésére. A sokszor türelmetlennek bélyegzett apostol 
azonban a meggyôzés eszközeit veszi igénybe,257 mert nem kényszerûség-
bôl, hanem belülrôl és önként vállalt engedelmességet szeretne elérni 
a gyülekezet tagjainál a valódi rendezôdés érdekében. Ezért ás le a 
gyökerekig, és irányítja a gyülekezet figyelmét újra a mindent meg-
határozó középpontra, Jézus Krisztusra, mégpedig mint megfeszített-
re (1,18—25). Ezért vonja le a tanulságot a gyülekezet összetételébôl 
Isten bánásmódjára nézve (1,26—31), és vall arról a belsô küzdelemrôl, 
amellyel ellenállt a görög nagyváros igényeinek engedô megalkuvás 
kísértésének (2,1—5). Ezért igyekszik a helyes értékrendet megvilágí-
tani olvasói számára, fôként a görög szellem által nagyra becsült és a 
pártoskodásban bizonyára szerepet játszó bölcsesség tekintetében 
(2,6—16). Úgy tûnhet, nagyobb ügyhöz méltó buzgalommal lát hozzá 
egy jelentéktelennek látszó civódás elsimításához. Pál azonban az egyes 
keresztyén embert, de a gyülekezetet is minden ízében összefüggô, 
szerves egésznek tekinti, amelyben a felszínen jelentkezô tünetek a 
mélyben lejátszódó folyamatokról árulkodnak, és minden eltérés az 
alaptól a magatartásban is megmutatkozó rendellenességeket hoz ma-
gával. Ha az apostolnak ezt a lelkipásztori gyakorlatát nem tartjuk szem 
elôtt, észrevétlen marad számunkra a levél egyik legfôbb jellemvonása. 
Éppen egy olyan levélé, amelyben Pál az általa alapított gyülekezetnek 
egy sor kisebb-nagyobb gondját igyekszik megoldáshoz segíteni.

Amint azt már az eddigiekbôl is láthattuk (1,12), a gyülekezetben 

256 WbNT 1447. kol.
257 Lásd Cserháti 1992, 30. kk.
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szolgálatot végzôknek a hangadók részérôl történt értékelése Pál sze-
mélyét és munkásságát is érintette. Sorai közül kiolvasható, hogy a 
gyülekezet egy csoportja valószínûleg Apollós mondanivalóját mind 
tartalmi, mind formai szempontból többre becsülte az övénél. Közre-
játszhatott a már az ókorban általánossá vált alapelv, amely a filozófu-
soknál vagy a misztériumkultuszokban éppen úgy megtalálható, mint 
a rabbiknál,258 hogy a kezdôket fokozatosan kell beavatni a magasabb 
rendû ismeretekbe, mint ahogy a kisgyermeknek is fokozatosan kell a 
tej után nehezebben emészthetô eledelt adni. Talán nem tévedünk, ha 
feltételezzük, hogy a gyülekezetben egyesek azért becsülték többre 
Apollóst Pálnál, mert hitük szerint Apollós ôket már nagykorú keresz-
tyéneknek tekintette, akik alkalmasak mélyebb istenismeret befogadá-
sára (lásd 2,10) — nem úgy, mint Pál.

Erre a ki nem mondott szemrehányásra azzal válaszol az apostol, 
hogy ami ezzel kapcsolatban ôt illeti, az elsôsorban az ô és a gyüleke-
zet helyzetébôl adódott. Ô volt, aki közöttük a munkát elkezdte, és 
ebben a kezdeti szakaszban nem szólhatott hozzájuk úgy, mint a 
Lélek embereihez, hanem csak úgy, mint testi módon gondolko
dókhoz, mint kiskorúakhoz a Krisztusban. Pálnak ezt a kijelentését 
nem szabad úgy értenünk, mintha a kezdeti mondanivaló formai és 
tartalmi tekintetben primitívebb, alsóbbrendû lett volna a késôbbinél. 
Ami kezdeti, még nem feltétlenül kezdetleges. Amint láttuk, az apostol kez-
dettôl fogva a „kereszt igéjét” hirdette közöttük (1,18.23; 2,2). Ennél 
nem adhatta alább, noha ez az üzenet „megütközés volt zsidónak” és 
„bolondság görögnek” (1,23), tehát nehezen emészthetô eledel. De a 
„kereszt igéjének” következményeit és tágabb összefüggéseit az Isten 
ismeretére és az ehhez igazodó világ- és emberismeretre vonatkozóan 
még nem tárhatta fel elôttük, mert még nem tudtak megszabadulni 
beidegzôdött észjárásuktól és felszabadulni Isten szempontjainak meg-
értésére az ô Lelkének irányítása és hatása alatt.

De amint nem volt kezdetleges vagy egy idô múltán elavultnak te-
kinthetô a gyülekezet alapításának idôszakában hirdetett ige, úgy nem 
vonható kétségbe az sem, hogy lelki kiskorúságuk ellenére is már akkor 

258 Lásd többek között Conzelmann 1969, 90. o. 26. jegyz. Schrage 1991—2001, 
1. 279—280. o.
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teljes jogú keresztyének voltak a gyülekezet tagjai. Pál most is test
véreiként szólítja meg ôket, de már akkor is azok voltak, s habár kis-
korúaknak bizonyultak még, akkor is a Krisztusban voltak, vagyis 
hozzá tartoztak, az ô hatáskörében éltek. Igaz, nem tudott velük szá-
molni és hozzájuk szólni mint a Lélek embereihez, de ez semmi-
képpen sem jelentheti azt, hogy a Lélektôl még soha meg nem érintett 
embereknek tekinti ôket. Szerinte ugyanis ha valaki Urának vallja Jé-
zust, azt csak Isten Lelkének hatására teheti (1Kor 12,3; 2Kor 3,17; 
Róm 8,9), és ha valaki a keresztség által Isten gyermekeinek méltósá-
gában részesült, akkor ezzel a Lélek ajándékát is elnyerte (2Kor 1,21—22; 
Gal 4,6; Róm 8,24—25). Ismerve az apostolnak ezt a szilárd meggyôzô-
dését, nem mondhatunk mást, mint hogy ironikusan, megszégyeníté-
sül vonja kétségbe a Lélek befolyását gondolkodásukra, a múltra és a 
jelenre nézve egyaránt. Talán éppen azok esetében, akik a lelki erôk 
birtokában magukat leginkább a Lélek embereinek hiszik (4,8; 10,12; 
12,3). Mert ha valaki valóban a „Lélek embere”, az fejlôdôképes, az 
nyitott marad a Lélek ajándékai számára, bárki legyen is az, Pál vagy Apol-
lós, aki által részesül belôlük.

(2—3) Amikor tehát az apostol a kezdeti idôszakban nem felelt meg 
egyesek elvárásainak, a magasabb rendû bölcsesség vagy a mélyebb 
összefüggések felismerése iránti igényének, tapintatból és szeretetbôl 
tette ezt. Bölcs pedagógusként viselkedett ezek szerint, aki, mint a 
gondos szülô, tejjel táplálta ôket, nem szilárd eledellel; ugyanis 
nem tudták még elviselni, még nem voltak képesek megemészteni 
azt — a képbôl kilépve: a „kereszt igéjének” nem emberi gondolatokhoz 
igazodó, messzemenô következményeit. A gondot okozó nehézség nem 
a mondanivalóból adódott, hanem a befogadóképesség hiányából. Amint 
már az elôbb szó volt róla, még testi módon gondolkodtak, még kis-
korúak voltak a Krisztusban.

A mellbevágó fordulat Pálnak a korinthusiak magatartását elemzô 
szavaiban azonban még csak most következik. Azt talán a legöntuda-
tosabb korinthusi keresztyén is hajlandó elfogadni, hogy kezdetben 
úgy volt, ahogy azt az apostol lefesti. De ô azt állítja, hogy még most 
sem képesek a szilárd eledel megemésztésére. Lényegében ugyanaz a 
helyzet, ami a kezdeti idôszakot jellemezte: még most is a testi gon
dolkodás irányítja ôket. Errôl éppen a saját magatartásuk árulkodik. 
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Mert minthogy közöttetek elfogultság és viszály kapott lábra, nem 
testi gondolkodás irányítása alatt vagytoke, és nem gyarló ember 
módján viselkedteke? — teszi fel a kényelmetlen kérdést Pál. Hogyan 
jutott erre a kérdésbe rejtett következtetésre? Emlékezzünk arra, ami-
re imént, a mostani gondolati szakasz bevezetôjében fel kellett figyel-
nünk: Pál az egyes keresztyén embert, de a gyülekezetet is minden 
ízében összefüggô, szerves egésznek tekinti. Pál nem intézi el a gyüle-
kezetben lábra kapott ellentétet egy kézlegyintéssel, mint minden em-
beri együttélés velejáróját. A pártoskodást megemlítô sorok (1,10kk) 
elemzésekor fel kellett tennünk azt a kérdést is, hogy milyen mértékû 
lehetett a szakadás a gyülekezetben. Láttuk: a levél magyarázói külön-
bözô módon ítélték meg a helyzetet. Pál számára azonban nem a szakadás 
mértéke, hanem kiváltó oka a legfontosabb. Mert ha még nem is került sor 
kenyértörésre, ennek az etikai konfliktusnak, a gyülekezet tagjai kö-
zötti viszony megromlásának eredete az Isten szempontjainak mellô-
zésében és az emberi szempontok elôtérbe kerülésében van, és ez az 
igazán veszedelmes a kialakult helyzetben.

(4) Hajthatatlan következetességgel így folytatja: Ha ugyanis azt 
mondja valaki: „Én Pálé vagyok”, a másik pedig: „Én Apollósé”, 
nem vagytoke nagyon is gyarló szempontokat elôtérbe helyezô em
berek? — érvel az apostol. Mert az, aki a gyülekezetben szolgálatot 
végzôk közül egyvalakire esküszik, és csak a mögé hajlandó felsora-
kozni, ezt nyilvánvalóan abban a meggyôzôdésben teszi, hogy az illetô 
adottságai felülmúlják a többiekét. Ezzel pedig az emberi kapcsolatok 
és együttélés értékrendjét alkalmazza a gyülekezetre, Isten népének 
viszonyaira. Mindenütt helye lehet ugyanis az emberi nagyság és ki-
válóság megbecsülésének, de az egyházban Isten rendje érvényesül, ahol 
az eredmény Isten jóindulatának, és nem emberi feltételeknek a függ-
vénye. A továbbiakban látni fogjuk, hogy sok múlik embereken ezen a 
területen is, de ha irántuk személyválogató „elfogultság” nyilvánul meg 
a gyülekezetben, és ennek következtében „viszály” támad (vö. 3. vers), 
akkor Isten helyett az ember került elôtérbe, és ez már nem ártalmat-
lan civódás vagy megbocsátható vetélkedés, hanem olyan végzetes cse-
re, amelyre rámehet a gyülekezet. Lényegében ebben ragadható meg 
az a mozzanat, amely indokolttá teszi az apostol határozott fellé pését.

(5) A gyülekezet tagjainak tehát tudniuk kell, hogy Isten munka-

Korinthus.indd   163 2008.04.02.   8:20:44



164

tervében hol a helye és mi a szerepe a közöttük szolgálatot végzôknek. 
Ezért teszi fel a kérdést: Mi is tulajdonképpen Apollós? Mi továbbá 
Pál? Az összefüggésbôl nyilvánvaló, hogy nem részletes jellem- és élet-
rajzot készül adni kettejükrôl. Csupán az Isten által számukra kijelölt 
feladat és ennek lehetôségei szempontjából végez összehasonlítást. Pál 
mindkettôjük feladatkörét a szolga tennivalóiban jelöli meg. A szöveg 
megértését elôsegítô jegyzetekbôl259 már tudjuk, hogy olyan szolgát 
jelöl meg a görög szó, aki mindenekelôtt gazdái személyes szükségle-
teinek ellátásával volt megbízva. Mindenképpen olyan valaki, akinek 
parancsolnak, és aki nem kerekedhet gazdája fölé. Hogy milyen mélyen 
beleivódhatott az apostol tudatába az ôt megilletô hely, arról az az ije-
delem tanúskodik, amely elfogta ôt és Barnabást, amikor a lisztraiak 
földre szállt istenekként akarták tisztelni ôket (ApCsel 14,14kk). Ide 
kívánkozik a védekezésükbôl egy érv: „Mi hozzátok hasonló esendô 
emberek vagyunk!” Az ellentmondás feloldhatatlan: az ügy az Istené, de 
az eszköz emberi.

Mind Apollósnak, mind Pálnak az a feladata, hogy eszközök legyenek 
azoknak a hitre jutásában, akik között megfordulnak. Mindig sok 
tennivaló akad az emberek körül, de ôk olyan szolgálattal vannak meg-
bízva, amely nem veszhet el a részletekben, amelynek a döntô ponton 
kell érintenie az embereket. Vagyis hozzá kell segítenie az embereket, 
hogy a Jézus Krisztusról, mégpedig a megfeszítettrôl szóló igehirdetés 
által (1,18; 2,2) Isten igaz ismeretére és az iránta való bizalomra eljus-
sanak. Ilyen értelemben emberek javán fáradoznak, nekik végeznek 
szolgálatot, mégsem szolgálják ki ôket, nem elvárásaikhoz igazodnak, 
mert aszerint cselekszenek, ahogy megadta kinekkinek egyetlen gaz-
dájuk, az Úr. 

Isten kizárólagos „munkaadói jogát” nem véletlenül hangsúlyozza 
az apostol. Csoportok kialakulása egy jelentôs személyiség körül min-
dig bonyolult, kétoldalú folyamat. Ahhoz, hogy a gyülekezet egy része 
valaki mögött felsorakozzon, az illetônek sajátos, vonzó tulajdonsággal, 
illetve teljesítménnyel kell rendelkeznie. Ugyanakkor ez a csoport el is 
várja, hogy mindig a szerint is cselekedjen, amit ôk nagyra becsülnek 
benne, és véleményük szerint mástól nem kapják meg. Körmönfont 

259 Lásd a 10. számú szövegértelmező jegyzetet.
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rabsággá válhat ez, amely megakadályozza, hogy valaki beteljesítse 
Istentôl kapott küldetését.

(6—7) A hitért fáradozó szolgák imént vázolt, jól felfogott helyzeté-
ben nincsen különbség. Viszont a cél érdekében különféle feladatok 
elvégzésére van szükség. Olyan sokrétûek ezek a tennivalók, hogy egymagá
ban senki sem képes eleget tenni nekik. Pál, aki pedig tudatában van sok-
oldalú képességeinek (lásd 1Kor 14,18—19; 2Kor 11,5kk) és hihetetlen 
munkabírásának (lásd 1Kor 15,10), maga sem tud eleget tenni fel-
adatának egyedül, neki is szüksége van többek között Apollós közre-
mûködésére. De azt, hogy ebben a munkamegosztásban kire milyen 
feladat hárul, nem maguk a szolgálatot végzôk döntik el, de még a 
gyülekezet sem, hanem „kinek-kinek az Úr adja meg”.

Isten döntése szerint Pál ültetett, Apollós öntözött. Talán az Ó-
szövetség (Ézs 5,1—7; Zsolt 80,9—16; Jer 2,21) vagy Jézus (Mt 20,1—16; 
21,33—46 és párh.) ihletésére a kert vagy még inkább a szôlôtelepítés 
képe lebeg az apostol szeme elôtt, amikor a gyülekezeti munka meg-
osztására, a munkát végzôk egymáshoz és Istenhez való viszonyára 
akar rávilágítani. Az elôbb a maga és Apollós Istentôl kapott feladatát 
az egyes emberek Isten iránti személyes hitre való eljuttatásában jelöl-
te meg (5. vers). A szôlôtelepítés képe viszont inkább a gyülekezet 
közösségének alapítására és gondozására hívja fel figyelmünket. A ko-
rinthusi gyülekezet életében Pál volt Isten eszköze annak létrehozásá-
ban és útnak indításában, Apollós pedig a megtartásában és megerô-
sítésében. A két feladat, az emberek hitre juttatása és a gyülekezet létrehí vása 
szorosan összetartozik. A hit önmagában nem tud megélni, csak a gyü-
lekezet közösségének táptalaján, a gyülekezet pedig csak akkor tudja 
ellátni ezt a feladatát, ha tagjainak hite életet visz bele. Éppen ezért 
félreértenénk a helyzetet, ha úgy értelmeznénk a Pál által felvázolt 
munkamegosztást közte és Apollós között, hogy ô volt az, aki által a 
korinthusiak hitre jutottak, Apollós pedig az, aki által a hitben meg-
maradtak. Egy ilyen feltételezés nincs tisztában a hit természetével. A 
hit csak akkor marad életben, ha ismételten megújul önmagában. Nem tárol-
ható, ahogy a manna sem volt az, és naponként kellett újra szedni 
(2Móz 16,16kk). Nem véletlen, hogy Pál Apollóst is olyan szolgának 
tekinti, aki által a korinthusiak „hitre jutottak” (aorisztoszban álló, 
azaz mozzanatos ige). Nyilván voltak olyanok a gyülekezetben, akik az 
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ô munkája következtében lettek keresztyénné, de olyanok is, akik ál-
tala maradtak meg a hitben. A gyülekezet szempontjából viszont igaz, 
hogy Apollós a Pál által elindított és megalapozott munka folytatását 
kapta feladatul Istentôl. 

A gyülekezet életében nélkülözhetetlenek a különféle feladattal meg-
bízott emberek, de aki „elfogult” (3. vers) valamelyik szolgálatot vég-
zô irányában a többivel szemben, az olyasmit feltételez valakirôl, ami-
re ember nem képes. Más emberi közösségben döntô lehet az emberi 
tényezô, a rátermettség, a gyülekezet közösségében viszont a legalkal-
masabbak sem alkalmasak önmagukban arra, hogy bárkiben is élô hi-
tet ébresszenek. Pál nem véletlenül alkalmaz egy olyan képet, amelyet 
az élôvilágból vett, ahogy Jézus is elôszeretettel választotta Isten haté-
kony uralmáról szóló példázatait a természet világához tartozó jelen-
ségek, tevékenységek körébôl. Mert olyan esetek ezek, amelyeknél az 
eredmény nemcsak az ember mesterségbeli ügyességétôl, hanem fôként 
valamiféle titokzatos életerô csodás megnyilatkozásától függ. A hitbôl 
fakadó élet eszkatologikus valóság, ami kizárólag Istentôl telik, és az 
ô közbelépésére jön létre. Pál szavaival: ô az, aki a növekedést adja. 

Ezzel Pál már válaszolt is az általa feltett kérdésre: mi is Apollós, mi 
is Pál? Következésképp sem aki ültet, valami, sem aki öntöz, hanem 
aki a növekedést adja, Isten. Ezt a túlzásnak tûnô megállapítást, mint 
az apostol nem egy kijelentését, csak akkor érthetjük helyesen, ha nem 
ragadjuk ki az összefüggésbôl. Mi sem áll távolabb tôle, mint hogy 
semmibe vegye a maga vagy más munkatársa szolgálatának méltóságát 
és jelentôségét, fôként pedig nem szándéka, hogy a gyülekezet szemé-
ben megnyirbálja a közöttük szolgálatot végzôk becsületét. Már ebben 
a levélben is (4,1kk; 9,1—2), de különösképpen a második korinthusi 
levélben, annak szinte minden sorában szívós küzdelmet kell folytatnia 
apostoli szolgálatának és hitelének elfogadtatásáért. Abban az össze-
függésben éppen azzal állták útját egyesek Isten munkájának, hogy 
megkérdôjelezték annak apostoli mivoltát, akin keresztül Isten hatni 
kívánt rájuk. Most viszont az jelenti az akadályt, hogy a gyülekezeti 
munkában egyeseket többre becsülnek mások rovására. 

Ha az eszköz elhomályosítja vagy talán el is takarja a gazdáját, akkor 
köntörfalazás nélkül ki kell mondani: önmagában semmit sem ér, és 
csak a gazdája kezében és segítségével szolgálhatja az életet és a gyara-
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podást. Az ember kultusza, legyen az illetô akár a legkarizmatikusabb, rend
kívüli adottságokkal rendelkezô személy, nem fér össze Isten imádatával. Ez a 
kísértés két lépésben védhetô ki. Egyrészt a hívôk közösségének be 
kell látnia, hogy Isten ügyét egyetlen ember egyedül nem képes elô-
mozdítani, csak a munkatársak egyetértô és egymáshoz igazodó kö-
zössége. Másrészt pedig arról sem feledkezhetünk meg, hogy Isten 
ügyét Isten nélkül még a legolajozottabban együttmûködô munka-
társi közösség sem tudja elômozdítani.

(8—9) Azt az „elfogultságot”, amellyel a korinthusi gyülekezet cso-
portjai a gyülekezeti munkások közül egyeseket elôtérbe helyeznek, 
Pál tarthatatlannak ítélte, rávilágítva a szolgálattevôk helyzetére Isten 
színe elôtt és a gyülekezet életében betöltött szerepükre. Egy harmadik 
szempont is megfontolást igényel, amelyet ugyan eddig is érintett, de 
érdemben most tesz szóvá: egymáshoz mérve minek kell tekintenünk 
Pált és Apollóst, vagy bárki mást, akit Isten valamilyen feladattal meg-
bíz az egyházban? Aki pedig ültet, és aki öntöz, egyek. Ez nyilván-
valóan megállapítás, nem pedig felszólítás. Nem mintha adott esetben 
nem volna esedékes az egység helyreállítása. Magának a korinthusi 
gyülekezetnek is lelkére kellett kötni az egyetértést (1,10; 11,33), Evó-
dia és Szüntükhé szintén rászolgált erre az intésre (Fil 4,2). De Pál és 
Apollós vélhetôen békében voltak egymással (lásd 1Kor 16,12). A gyü-
lekezet számára kell nyilvánvalóvá tenni, hogy ôk ketten csak a fel-
adatukra nézve különböznek egymástól, de „hivatalukra” nézve egyek: 
mindketten Isten megbízottai. Tehát hibás minden rangsorolás a gyüleke-
zet részérôl, mivel a szolgálattevôk helyzetének félreértésén alapszik.

Különbség a szolgálatot végzôk között nem a „hivatalukban”, hanem 
a végzett munka jutalmában van: kiki a saját jutalmát fogja meg
kapni. A jutalom bonyolult jelentéstani és teológiai kérdését a szöveg-
hez fûzött 13. jegyzetben már érintettük. Végül is, ha tetszik, ha nem, tu-
domásul kell vennünk, hogy a kegyelem teológusa számít az elvégzett mun
ka jutalmára, mégpedig a teljesítményhez mért, a szolgatársétól eltérô 
jutalomra. Annyira szívügye ez, hogy a 10. verstôl kezdôdô szakaszban 
erre részletesebben ki is fog térni. Ott majd több figyelmet kell szentel-
nünk a kérdésnek, pontosabban kell elemeznünk az apostol szavait.

Most inkább a jutalom kiosztásának idôpontjára figyeljünk fel. Pál 
aligha fogalmaz véletlenül jövô idôben. Természetesen az ítélet napjá-
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ra gondol. Ez a 13. versben nyilvánvaló is lesz. De a hangsúly ebben az 
esetben arra kerül, hogy jutalomban a feladatát végzô nem most és 
nem a gyülekezettôl részesül. Nem a gyülekezetért dolgozók anyagi 
szükségleteinek fedezetérôl van most szó (vö. 1Kor 9,8kk), hanem 
arról az elismerésrôl vagy talán népszerûségrôl, amellyel a gyülekezet 
egyes csoportjai „jutalmazzák” az általuk kiemelt és a többi fölé helye-
zett szolgálattevôt. 

Hogy az illetô mit érdemel valóban, azt egyedül Isten állapíthatja 
meg. Az emberek véleménye megbízhatatlan, és nem szabad, hogy a 
szolgálatban állók ettôl függjenek (vö. 4,3kk). De egymás érdemeit se 
méricskéljék: a jutalmat kiki a saját fáradozásának mértéke szerint fogja 
megkapni. Tehát a képben maradva: az ültetô nem kap nagyobb jutal-
mat, mint az öntözô, vagy megfordítva, csupán azért, mert más fel-
adatra kapott megbízást. Kinek-kinek a jutalma ahhoz fog igazodni, 
hogy a neki jutott feladatkörben miként állt helyt, fáradozása milyen 
eredménnyel járt. Minden emberi közösség felállít egy hierarchiát, rang-
sort a tisztségek között, és a megbecsülést, anyagit vagy szellemit, 
ehhez mérve osztogatja. A korinthusi gyülekezet nem hagyhatja, hogy 
a közöttük szorgoskodók jutalma emberi szempontokhoz igazodjék. 
Bízza ezt Istenre, akit csupán egy szempont vezérel: az tudniillik, hogy 
ki-ki a maga megbízatását, szóljon ez bármilyen feladatra Isten népének 
körében, hûen elvégezte-e, vagy sem (lásd 4,2).

Mindannak, ami a gyülekezetben szolgálatot végzôk helyzetével kap-
csolatban szóba került, szilárd alapot ad a gondolatmenet tömör záró-
mondata: ugyanis Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szán
tóföldje, Isten épülete vagytok. Isten arra méltat esendô embereket, 
hogy munkatársaiként maga mellé veszi ôket. Embereket emberek szol-
gálata által akar megkeresni és gyermekévé fogadni. Vállalja ennek a 
kockázatát. Azok pedig, akik ebbe a munkába elszegôdtek, számíthat-
nak arra, hogy Uruk velük munkálkodik. Ez a munkakapcsolat szoros, 
de nem kölcsönös. Isten a munkaadó, ô alkalmaz, ô szabja meg a fel-
adatot, ô bírálja meg a végzett munkát, ô dönt a jutalom felôl. Mindez 
egyúttal azt is jelenti, hogy az ô igényeihez, nem pedig emberi elvárá-
sokhoz, a gyülekezet kívánságaihoz kell igazodniuk. Ám éppen ebben 
a minden emberi tekintettôl való függetlenségben tevékenykedhetnek 
az ô valódi érdekeikért.
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De értelemszerûen a gyülekezet, Isten népe is az ô tulajdona. Meg-
mûvelt földterület, amely létfontosságú termést hozhat, mert amint 
láttuk, Isten megáldja a növekedés áldásával (6—7. vers). Ugyanakkor 
az épület képét is felidézi az apostol, amivel elôkészíti a következô 
gondolatmenetet. De mind a szántóföld, mind az épület esetében a tulajdon
jog Istené. Ez a rendkívüli ebben a közösségben. Nem tekintheti a saját 
birtokának egyetlen szolgálatot végzô, de még maga a gyülekezet sem 
önmagát. A kor szokása szerint Korinthusban is számtalan vallásos 
egylet, halottak emlékét ápoló kultikus közösség volt. Ha ezekben a 
tagok igénye volt a meghatározó, az az ô belsô ügyük volt. De meg-
engedhetetlen, hogy ez a szellem egy keresztyén közösségben, törté-
netesen a korinthusi gyülekezetben is eluralkodjék, ahol mind a kezdet, 
mind a folytatás Istenen múlik. Ha nem ennek a kivételes helyzetnek 
tudatában gondolkodnak a gyülekezet tagjai a közöttük munkálkodók-
ról, akkor a hit mértékén valóban „kiskorúnak” bizonyulnak.

(10) Amennyire igaz az, hogy Isten munkatársai feladatukat nem 
végezhetik saját elképzeléseik szerint, és az is, hogy Isten nélkül nem 
lesz eredménye, legalább ilyen mértékben helytálló, hogy sok múlik 
rajtuk is. Nem akaratlan eszközök Isten kezében, hanem valóban mun-
katársak, akiknek önállóan kell dönteniük, ennélfogva felelôsek azért, 
hogy a rájuk bízott feladatot hogyan oldják meg. A következôkben ebbôl a 
szemszögbôl világítja meg Pál a gyülekezetben tevékenykedôk szerepét. 
Innen vetôdik fény annak a jutalomnak a kényes kérdésére is, amelyet 
a feladatot végzô gyakran idô elôtt szeretne betakarítani, és a gyüleke-
zet is elhamarkodottan nyújt át.

Pál apostol a nagy munkamegosztásban Isten munkatársai között 
egyedülálló feladatot kapott. Ezt ô Isten külön neki adott kegyelmé
nek nevezi és értékeli leveleiben.260 Nyilván apostoli küldetésérôl van 
szó, és nem csupán személyes üdvösségérôl. A kettôt egyébként sem 
tudja elválasztani egymástól.261 Ezt a küldetést két szempontból is ke-
gyelemnek tekinti. Egyrészt „sohasem tudta megérteni, hogy Isten 
miért éppen ôt, az egyházüldözôt hívta el. Mint ahogy minden elhívás 
ilyen méltatlanokat érô, érthetetlen csoda. Csak Isten irgalmas szere-

260 Lásd a 17. számú szövegértelmezô jegyzetet.
261 Lásd Cserháti 1976, 56. kk.
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tete lehet erre az egyetlen magyarázat.”262 Másrészt kegyelemnek te-
kinti azt is, hogy ez az elhívó kegyelem nem lett eredménytelen, „nem 
lett hiábavalóvá” (1Kor 15,10), hanem Isten vele maradó kegyelme 
megáldotta fáradozását.

Pál a neki kiosztott egyedülálló feladatnak az alapvetést tekinti. Ami-
kor a Római levélben missziói útjait említi, ezt a megjegyzést teszi: 
„Az az én fô törekvésem, hogy hirdessem az evangéliumot, de ne ott, 
ahol Krisztus neve már elhangzott, nehogy más által elhelyezett alap-
ra építsek.” (15,20) Korinthusban is ô volt, aki alapot vetett. Bölcs 
építômesternek tekinti magát, aki idôtálló épületet akar emelni, ezért 
megbízható alapot készít. A „bölcs építômester” helyett a kifejezést 
fordíthattuk volna „hozzáértô építômester”-nek is. A szó jelentéstar-
talmába ez is belefér.263 A „bölcsesség” azonban kulcsszó a levélnek 
ebben a részében, és valószínûleg az apostol nem véletlenül jellemzi 
„építômesteri” tevékenységét éppen ezzel a szóval. Annak felismeré-
séhez ugyanis, hogy egy épületnek alapra van szüksége, és hogy ennek 
az alapnak teherbírónak kell lennie, fôként ha gyülekezetépítésrôl van 
szó, az építônek elsôsorban nem szakértelemre, hanem lelkiismeretes-
ségre és elôrelátásra van szüksége. Pálnak az alapvetés feladatát „Isten 
bölcsességével” (2,7) kell elvégeznie, azzal a bölcsességgel, amely „Is-
ten bolondságának” minôsül az emberek szemében, de mégis „bölcsebb 
az embereknél” (1,25). Az alapnak olyannak kell lennie, amelyre lak-
ható épület húzható fel. Az általa vetett alapra rendszerint már más 
épít rá, de hogy ez az építkezés Isten szándéka szerint történjen, min
denekelôtt az alapnak kell megfelelônek lennie. Az alap általában nem tar-
tozik az épület látványos részéhez. A gyülekezetnek azonban nem sza-
bad megfeledkeznie a fontosságáról, az apostol közöttük végzett mun-
kájának jelentôségérôl.

Rendkívüli tehát a felelôssége annak, akit Ura a megalapozás fel-
adatával bíz meg. Ám nem kevésbé felelôs Istennek az a munkatársa, 
akinek az alapra kell építenie. Mert ahogyan majd a következôkben 
látni fogjuk, a legkiválóbb alapra is lehet nem megfelelô, silány minô-

262 Cserháti 1982, 70. o.
263 A Bauer-szótár elsô helyen hozza ezt az értelmet. Lásd még Ézs 3,3-ban a gö-

rög fordítás, azaz a Septuaginta szerint.
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ségû épületet emelni. Ezért minden egyes munkatárs ügyeljen arra, 
hogy miként épít az alapra. Minden közremûködô a saját feladatáért felel. 
Ennélfogva nincs értelme annak, hogy a munkatársak egymásra mu-
togassanak, de annak sem, hogy a gyülekezet az egyiket a másikhoz 
hason lítgassa, és valamelyiket megkülönböztetett figyelemben része-
sítse.

(11) A továbbiakban közelebbrôl is megvilágítja az apostol, hogy mi 
az, amiért az egyes munkatársak felelôsséggel tartoznak. Az, akinek az 
alapvetés a dolga Isten építkezésén, nem választhatja meg tetszése 
szerint az alapot, és ez vonatkozik Pálra éppen úgy, mint mindenki 
másra. Mert más alapot senki sem vethet azon kívül, amely már 
megvan. Az alap, a fundamentum a mi gondolkodásunkban már me-
taforává, átvitt jelentést hordozó képpé vált. Jelentheti egy gondolat-
rendszer kiindulási alapját vagy egy közösség tagjait összefogó meg-
gyôzôdést csakúgy, mint egy különbözô építôanyagokból felhúzott 
épület tartóelemét. Az alap tartó és meghatározó szerepe szerves és 
lényeges eleme mind az eredeti, mind pedig az átvitt képnek. A keresz
tyén gyülekezetnek, egyháznak csak egyetlenegy ilyen, minden részletet hordo
zó és megszabó fundamentuma lehet. Pál kijelentésének nem az az értelme, 
hogy más fundamentumot vetni az egyházban a lehetetlenségek köré-
be tartozik. Éppen azért ilyen ellentmondást nem tûrô a hangvétele, 
mert van rá példa, hogy emberek és irányzatok megkísérelnek más 
alapot vetni. Érdemes elôször Conzelmann megjegyzésére figyelnünk: 
„Pál következetesen elutasítja, hogy bárki számára is ô maga jelentse 
a fundamentumot.”264 Valóban, ha ô maga az, aki az alapot elhelyezi, 
akkor nem lehet az alap. De nemcsak ilyen közvetetten, hanem köz-
vetlenül is elutasítja ezt a lehetôséget (lásd 1,13; 3,5; 3,22). Valószí-
nûbb azonban, hogy az ember megismerô képességére, bölcsességére 
céloz, amit a korinthusi gyülekezetben a jelek szerint jó néhányan olyan 
alapnak tekintenek, amelyre ráépíthetô a keresztyén hit és élet. De 
alapnak tekintheti valaki a megszentelt hagyományt, az Istenért égô 
buzgóságot, valamilyen vallásos élményt, az összefogás és a szervezett-
ség erejét, vagy akár az anyagi megalapozottságot. Még tovább is so-
rolhatnánk mindazt, amit gyarlóságában valaki alapul vethet, viszont 

264 Conzelmann 1969, 94. o.
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csak egyetlenegy olyan van, ami megtart, mert Isten szavatolja a teher-
bírását. Ezt az alapot nem kell létrehozni, csak elfogadni és alapul 
vetni, hiszen már adva van, Isten gondoskodott róla.

Elvéthette volna tehát Pál is a dolgát, és vethetett volna más funda-
mentumot az egyetlen megbízhatón kívül. Ô viszont azt helyezte a 
korinthusi gyülekezet léte alapjául, aki a Jézus Krisztus. Ha alaposan 
megfigyeljük ezt az egyház önértelmezése szempontjából minden idôk 
számára meghatározó fogalmazást, akkor aligha érthetünk egyet Con-
zelmann-nal, aki szerint alapnak Pál a keresztyén tanítás alapelemeit 
tekinti.265 Valamivel közelebb jár az igazsághoz Fascher,266 Schrage267 
vagy Merklein,268 akik az „Istentôl kapott kinyilatkoztatásban”, vagy 
még pontosabban a „kereszt igéjében” keresik ezt az alapot. Hivatkoz-
nak 2Kor 4,5-re, ahol az apostol a következôket írja: „Nem magunkat 
hirdetjük, hanem Jézus Krisztust, az Urat, magunkat pedig mint a ti 
szolgáitokat a Jézusért.” Kétségtelen, hogy az alapvetés a Jézus Krisz-
tusról, mégpedig mint megfeszítettrôl szóló igehirdetés által történik 
(2,2), de ez az üzenet (kérügma) önmagában még nem alap. Az az ér-
telmezô mellékmondat ugyanis, amellyel Pál Jézus Krisztusban jelöli 
meg az egyetlen lehetséges alapot, személyes vonatkozó névmással 
kezdôdik, amely minden kétséget kizáróan arra utal, hogy Jézus Krisz-
tus nemcsak „minden egyházi tevékenység normája”,269 hanem valaki, 
aki él és éltet (vö. Kol 3,4).270 Már a levele elején azt írta a korinthusiak-
nak Pál: „Hû az Isten, aki által meghívást kaptatok az ô Fiával, Jézus 
Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.” (1,9) Bizonyára az élô 
alapnak és a reá épülô keresztyén közösségnek ez a szimbiózisa, eleven 
kapcsolata jut kifejezésre a sokat vitatott „Krisztusban” () 
fordulatban is.

Talán nem felesleges érzékeltetni az apostol kijelentésének súlyát és 
jelentôségét Schrage idevágó szavaival: „Az apostoli igehirdetésben 
nem a hirdetônek van döntô súlya, hiszen nem ô az egyetlen apostol, 

265 Uo.
266 Fascher 1980, 135. o.
267 Schrage 1991—2001, 1. 298. o.
268 Merklein 1992, 265. o.
269 Ruef 1977, 24. o.
270 Cserháti 1978, 129—130. o.
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hanem annak, akirôl ez az igehirdetés szól. Ô pedig olyannyira befo-
lyásolhatatlan tárgya ennek az igehirdetésnek, hogy mindent megha-
tározó és hordozó alapjává lesz még magának az apostolnak és az ô 
üdvösségének is. Az apostol nyugszik Krisztuson, mint a már korábban le
fektetett alapon, nem pedig Krisztus az apostolon.”271 Az egyház történelmi 
útján az apostoli tiszt megtartó szerepére egyre nagyobb hangsúly ke-
rült. Érdemes ebben az összefüggésben megjegyeznünk, hogy van né-
hány írásmagyarázó, aki szerint Pál minden más fundamentumot egy-
értelmûen elutasító kijelentését hallgatólagosan a Kéfást, azaz Pétert 
Mt 16,18 értelmében fundamentumnak valló csoportnak címezi.272 Ne-
héz lenne azonban Pál szavaiból ilyen messzemenô következtetést le-
vonni. Az sem valószínú, hogy az elsô korinthusi levél megírása idején, 
ebben a korai idôszakban már felmerült volna egy ilyen igény Péter 
személyével kapcsolatban. Elôször az Efezusi levélben jelenik meg, ott 
sem egyetlen apostol, hanem az apostoli kör az egyház fundamentu-
mának szerepében (2,20), ahol Krisztus a sarokkô helyére kerül. Nyil-
ván az fejezôdik ki a kép módosulásában, hogy az egyház az apostoli 
igehirdetés révén fér hozzá Jézus Krisztushoz. Amikor viszont Pál apos-
tol Jézus Krisztust tekinti az egyetlen megtartó alapnak, akkor világos-
sá teszi, hogy az apostoli szolgálatra csak annyira bízhatja magát az egyház, 
amennyire az magára Jézus Krisztusra épít.

(12—13) Az alap tekintetében tehát nem lehet különbség Istennek 
a gyülekezeti munkába beállított munkatársai között. Olyan kizáróla-
gos ez az alap, mint ahogy evangélium sincsen más azon kívül, amit 
Isten Jézus Krisztusban az apostolnak és apostoltársainak kinyilatkoz-
tatott (Gal 1,6—7; 2Kor 11,4). Természetesen próbálkozhat valaki va-
lami mással is, de Isten nem fogja magáénak vallani és támogatni. Erre 
az egyetlen alapra viszont valaki építhet aranyat, ezüstöt, drága
követ, fát, szénát, szalmát, vagyis érték és tartósság szempontjából 
a többiekétôl eltérô minôségû alkotást. Legnagyobb sajnálatunkra Pál 
nem lép ki a képbôl, aminek következtében nem tudhatjuk, miféle al-
kotásra céloz, most már a gyülekezet életében. A régebbi írásmagya-

271 Schrage 1991—2001, 1. 298. o.
272 Lásd Lang 1986, 53. o. Merklein 1992, 265. o. Schrage 1991—2001, 1. 295. o. 

105. jegyz.
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rázatok a gyülekezet tagjainak erkölcsi életében mutatkozó hatásokra 
gondolnak. Van, aki szerint a gyülekezet egyes tagjairól van szó, akik-
nek a minôsége majd a végsô „tûzpróbában” derül ki.273 Orr és Walther 
igyekszik mai viszonyokból visszakövetkeztetni a képek mögött rejtô-
zô valóságtartalomra: „Ezek a képek vonatkozhatnak a szervezet ki-
alakítására, az Írás értelmezésére, a tanítás kidolgozására, az isten-
tiszteleti élet vezetésére, a tanúságtétel ösztönzésére és a gyülekezeti 
szociális szolgálatra.”274 Az apostol gondolatmenete alapján azonban 
inkább olyan tevékenységeket kell számításba vennünk, amelyek rész-
feladatok a gyülekezet soha véget nem érô „kiépítésében”, például ta-
nítás, intés, alkalmazás, összehangolás, pásztorolás. Mindezekben a 
hangsúlyt egyesek az összefüggéseket felismerô bölcsességre, mások 
a karizmatikus lendületre vagy a kegyes lelkiség ápolására helyezik.

Isten munkatársai munkájának eredményét nem képes, ennélfogva 
nem is illetékes megítélni sem a gyülekezet, sem a többi munkatárs, 
sôt még aki fáradozott érte, az sem. Természetesen a tekintetben nem 
lehetünk nagyvonalúak — amint ezen a téren az apostol sem engedé-
keny —, hogy az alap, amelyre építünk, nem lehet más, csak egyedül 
Jézus Krisztus. Hogy ezen az alapon mi az, ami valóban értékes „fel-
építmény”, azt egyrészt az idô dönti el. Jézus nagy nyugalommal vé-
gezte munkáját, mert tudta, hogy Isten országán nem foghat ki az idô. 
A földbe esett gabonamag, ha elhal, sok gyümölcsöt terem (Jn 12,24— 
25). Pál is vállalja mindazt az ôrlôdést, amelyet szolgálatának viszon-
tagságai jelentenek számára, mert ez másokban életet terem (2Kor 
4,10—11). De ami tartós és túlél minket, nem feltétlenül elôrevivô ha-
gyaték. Kétségtelenül az idô is rostál, de minôsítése nem megbízható. Egyszer 
azonban kinekkinek nyilvánvalóvá lesz alkotása. Ugyanis ama 
nap, a végsô, ki fogja mutatni. A végsô minôsítés tehát az utolsó íté-
letben fog eldôlni. Mert ez tûzben jelenik meg — érzékelteti ezt Pál 
az ítélet hagyományos képével. Ahogy a tûz nem bír a nemesfémmel 
(Zak 13,9; Zsolt 66,10; 1Pt 1,7), de elhamvasztja az értéktelent (Mt 
3,12 és párh.; Mk 9,43), úgy fogja tûzként próbára tenni Isten ítélete, 
hogy kinek mit ér az alkotása.

273 Schlatter 1954, 37. o.
274 Orr—Walther 1976, 173. o.
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(14—15) Isten munkatársainak munkáját, annak eredményeit tehát 
végsô soron nem emberek, nem a gyülekezet fogja megítélni, hanem 
aki megbízta ôket, Isten. A minôsítés kétesélyes: ha valakinek az alko-
tása, amelyet az alapra épített, megmarad, jutalmat nyer. Ha valakinek 
az alkotása megég, kárt vall. Az apostol nem árulja el, hogy mi a jutal-
ma a jó munkát végzônek, és miben vall kárt az, akinek az alkotása 
nem ütötte meg a mértéket. Talán a levél olvasói tisztában voltak ezzel. 
Arra azonban mi is következtethetünk, hogy Pál szerint a szolgálattal 
megbízottak örökkévaló sorsa sem életmûvük minôsítésén múlik, hiszen ezt 
írja: Ha valakinek az alkotása megég, kárt vall, maga azonban meg
menekül.

Ezek szerint „a jutalom” valami olyasmi, ami ráadás az üdvösségre, 
elmaradása pedig kínosan éri a selejtes munkát végzôt, mert úgy jár, 
mint aki tûzön ment keresztül. Esetleg közelebb jutunk a megfejtés-
hez, ha Pál gondolatait 1Kor 9,15—18 felôl közelítjük meg. Itt is arról 
a jutalomról van szó, amelyre Isten színe elôtt számít. Meglepô, hogy 
ezt a jutalmat nem az evangélium hirdetésében eltöltött élet ellenér-
tékeként várja. Ezért ugyanis nem igényelhet jutalmat, hiszen nem 
tehet mást, az evangélium hirdetése ránehezedô kényszer. Nem olyan 
többletteljesítmény tehát, amely miatt jutalmat érdemelne. A többletet 
az jelenti, hogy az evangéliumot ingyenessé teszi, vagyis nem fogad el 
érte ellenszolgáltatást, noha joga lenne erre. Ezen a gyakorlaton nem 
is enged változtatni, mert különben mi lesz „az ô dicsekvésével”? Nyil-
ván nem emberek, hanem Isten elôtti dicsekvésrôl van szó. Azt hiszem, 
ebben a dicsekvésben van a kulcsa Pál rejtélyes mondanivalójának. Mert 
azt, amivel többet tesz az elvártnál, nem érdemként tartja számon, hogy 
Isten jóindulatát elnyerje, hanem háláját és szeretetét kívánja kifejezni 
vele az iránt, akinek mindent köszönhet. Az a becsvágy fûti, hogy örömöt 
okozzon annak, akit szeret. A számadás alkalma számára nem a szív meg-
méretése egy részrehajlást nem ismerô mérlegen, mint az alvilág ka-
pujához érkezô egyiptomi ember számára, vagy kockázatos átkelés a 
Csinvat hídjának borotvaélén, mint a perzsának. Az elé az irgalmas 
Bíró elé készül, akivel Jézus Krisztus által a szeretet kapcsolatában élt, 
és ezért nem elégíti ki az a reménység, hogy ha csak úgy is, mint aki 
tûzön ment keresztül, de valamiképpen átvészelje az ítéletet. Ha csa-
lódást kellene okoznia annak, aki nemcsak munkaadója, hanem szere-
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tô mennyei Atyja is, a szégyen égetné, mint a tûz. Nem kell tehát kö-
vetkezetlenséget szemére vetnünk az apostolnak, amikor a kegyelem 
teológusaként mégis számol a teljesítmény szerepével Isten színe elôtt. 
A szeretet viszonyában ugyanis, amelyet Isten meg nem érdemelt sze-
retete hoz létre közte és embergyermeke között, a fáradozásunk indí-
téka is megváltozik. Röviden: aki szereti Istent, szeretné méltóképpen 
szeretni ôt.

7. óvás a széthúzás következményeitôl (3,16—23)

(16) Nem tudjátok,l hogy Isten temploma2 vagytok, és az Isten 
Lelke lakik közöttetek?3 (17) Ha valaki az Isten templomának ár
talmára van, ártalmára lesz4 annak az Isten. Mert szent az Isten 
temploma, akik5 ti vagytok.

(18) Senki ne áltassa önmagát! Ha valaki bölcsnek gondolja 
magát közöttetek ebben a világkorszakban,6 legyen bolonddá, hogy 
bölccsé válhasson! (19) Ennek a világnak a bölcsessége ugyanis 
bolondság az Istennél. Mert meg van írva: „Rajtakapja a bölcseket 
ravaszságukon”; (20) azután ismét: „Az Úr tudja a bölcsek gon
dolatairól, hogy hiábavalók.”7 (21) Úgyhogy senki ne dicsekedjék 
emberekkel!8 Mert minden a tietek, (22) legyen az akár Pál, akár 
Apollós, akár Kéfás,9 akár világ, akár élet, akár halál, akár jelen
valók, akár eljövendôk, minden a tietek.10 (23) Ti viszont a Krisz
tuséi, Krisztus pedig az Istené.

a Szöveg érteLme a tisztánlátás érdekében elöljáróban meg kell emlí-
tenem, hogy amint már az elôzô szakaszt elemzô bevezetô részben érintet-
tük, a fejezet Isten templomáról szóló 16. és 17. versét a levél magyarázói 
szinte kivétel nélkül az elôzô gondolatmenethez tartozónak, annak mintegy 
zárókövének tekintik. Bizonyára az építkezésnek Pál által 3,10—15-ben alkal-
mazott képe téveszti meg ôket, amelyhez látszólag szorosan kapcsolódik, 
amit a gyülekezetrôl mint Isten templomáról ebben az új szakaszban mond. 
Pedig semmi jele nincs annak, hogy a két rész nyelvtanilag akár csak egy 
kötôszó segítségével is összetartozna. De ami igazán fontos, hogy tartalmi-
lag sincs szoros kapcsolat közöttük. a mondanivaló szempontja ugyanis már 
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nem ugyanaz. eddig a gyülekezetben munkálkodók szerepét, annak helyes 
értékelését világította meg az apostol különbözô megközelítésben. tehát 
róluk beszélt a gyülekezetnek. most viszont arról szól, amit a gyülekezet 
árthat önmagának egyes csoportjainak a közöttük szolgálatot végzôk iránt 
tanúsított elfogultságával, pártoskodásával. ha mármost a két gondolatme-
netet nem választjuk szét, akkor az Isten templomának megrontóit elsô-
sorban az egyetlen alapra idôt nem álló anyagból építkezô gyülekezeti mun-
kások között fogjuk keresni (lásd 3,12kk). ám ebben az esetben miképp kell 
értenünk a büntetésüket? a 15. versben azt olvastuk, hogy „ôk maguk meg-
menekülnek”, de „úgy, mint aki tûzön ment keresztül”. a 17. versben viszont: 
Isten „ártalmára lesz” annak, aki árt a gyülekezetnek. Schrage érezheti, hogy 
valami nincs rendjén, és ezért fogalmaz így: „a 15. vers az alkotás sorsáról 
beszél, és nem a személyérôl. a 16. versben Pál a gyülekezetet szólítja meg, 
de ez nem zárja ki, hogy a 17. vers megint a tanítóknak legyen címezve. a 
gyülekezethez forduló intelembôl nem hiányzik az ô felelôsségük hangsú-
lyozása sem... a minôségileg értéktelen és a romboló építôtevékenység között 
nehéz meghúzni a határvonalat.”275 a mondanivaló azonban abban a pilla-
natban egyértelmûvé válik, amikor a 16—17. versek címzettjeit a gyülekezet-
ben látjuk. már csak azért sem lehet másképp, mert azok közül a munka-
társak közül, akik szóba kerültek, a levél írásakor egy sincs a gyülekezetben, 
ezért az ô felelôsségüket a gyülekezet életének további alakulásáért nem 
idôszerû felemlegetni.

1Nem tudjátok: a sztoikus filozófia kifejezésmódját (diatribé) követô for-
dulat, amelyet Pál többször is igénybe vesz. általában olyankor, amikor az 
olvasót olyasmire emlékezteti, aminek már nyilvánvalónak kellene lennie 
számára (lásd még 1kor 5,6; 6,2—3.9.15—16.19; 9,13.24; róm 6,16; 11,2). 

2lsten temploma: a különös az, hogy az apostol élô emberek közösségé-
rôl, a keresztyén gyülekezetrôl beszél úgy, mint Isten templomáról. már a 
görög és római gondolkodókban felmerült az a gondolat, hogy egy-egy em-
ber is az istenség lakóhelyévé válhat.276 így beszélt például már Szókratész 
is a benne levô „daimón” sugallatáról. az egyes emberrôl mint Isten templo-
máról Pál majd 6,19-ben beszél. De az az elképzelés sem teljesen egyedül-
álló, hogy emberek közössége válik Isten tartózkodási helyévé. talán így kell 
értenünk már a Sionon elhelyezett sarokkôrôl szóló prófétai igét is (ézs 28,16; 
zsolt 118,19kk). a kumráni közösség viszont már egyértelmûen önmagát 
tekintette Isten igazi imádata helyének, szemben a jeruzsálemi kultuszhely-

275 Schrage 1991—2001, 1. 304—305. o.
276 Lásd Conzelmann 1969, 97. o. 90. jegyz.
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lyel.277 az Újszövetségben is nyomon követhetô egy hagyományvonal, amely 
Istennek emberekbôl mint élô kövekbôl felépült templomáról szól. ez a ha-
gyomány, amint ezt az ô perében elhangzó vád tanúsítja, feltehetôen magá-
ra jézusra megy vissza (mk 14,58 és párh.), és fôként a hellenisztikus zsidó-
keresztyén körökben ápolhatták (lásd apCsel 6,13; jn 2,21; 4,21kk; 1Pt 2,5). 
Pál tehát a hagyomány egy ismert elemét szövi bele a gyülekezethez szóló 
intelmébe (lásd még 2kor 6,16; vö. 1kor 14,24—25).

3közöttetek: a mindenkori fordító visszatérô gondja, hogy az  elöl-
járószóval módosított névmást miként adja vissza. mert érthetô úgy is, hogy 
„tibennetek”, vagyis a közösség minden egyes tagjában külön-külön. De „kö-
zöttetek” értelemben is, amikor személyek között létrejövô, interperszonális 
kapcsolatról beszélhetünk. a fordító állásfoglalásának fontos következmé-
nyei vannak például Lk 17,21 vagy róm 8,11 fordításánál. tekintve, hogy 
1kor 3,16-ban minden kétség nélkül a gyülekezet kerül szóba, joggal része-
sítjük elônyben a „közöttetek” változatot.

4ártalmára van, ártalmára lesz: mivel a görög ige alakja jelen idejû folya-
matos eseményre utal, megfelelôbbnek látszik az egyébként kifejezô „meg-
ront” fordítási megoldás helyett (az új protestáns fordítás választásával szem-
ben) az itt feltüntetettel élni. 

5akik: az eredeti görög szövegben a vonatkozó névmás egyaránt kapcsol-
ható a „templom” szóhoz és a „szent” szóhoz. Conzelmann az utóbbi meg-
oldást tartja helyesnek.278 Igazat kell azonban adnunk Barrettnek, aki azzal 
érvel, hogy ebben az esetben a vonatkozó névmásnak semlegesnek kellene 
lennie. ezért ô a „templom”-ra vonatkoztatja. Fascher279 és Schrage280 hason-
lóképp. merklein ebben a tekintetben külön úton jár, mert a névmást mind-
két szóval összefüggésbe hozza, és „ezek” vagy „ilyenek” (vagytok) értelem-
ben veszi. 

6ebben a világkorszakban: az eredeti szó idôi jelentést hordoz, mint 
1,20-ban és 2,6.8-ban.281 

7az elsô ószövetségi hivatkozást Pál jób 5,12—13-ból veszi, de nem köve-
ti pontosan sem a héber szöveget, sem a Septuagintát. Lehet, hogy szabadon 
idéz. a másodikat a Septuagintából, mégpedig a Septuaginta számozása 

277 Lásd uo. 97. o. 91. jegyz.
278 Conzelmann 1969, 97. o.
279 Fascher 1980, 139. o.
280 Schrage 1991—2001, 1. 306. o.
281 Lásd a II. fejezet 5. alfejezetének 3. számú szövegértelmező jegyzetét.
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szerint zsolt 93,11-bôl hozza. Csupán egyvalamin változtat: az „emberek 
gondolatai” helyett a „bölcsek gondolatairól” beszél. az idézetet nyilvánva-
lóan a gondolatmenethez igazította. 

8emberekkel: hasonló a fordító gondja, mint a 3. jegyzetnél. az eredeti 
kifejezésnek „emberek között” értelmet is adhatnánk, ahogy Conzelmann 
teszi.282 ebben az esetben a felszólító mondatot így kellene értenünk: Úgy-
hogy senki ne dicsekedjék emberek között szokásos módon! ezzel szemben 
a szövegkörnyezet amellett szól, hogy az apostol itt a gyülekezetben szol-
gálatot végzô és egyes csoportok által felkapott emberekre céloz.

9Kéfás: Péternek, jézus tanítványa nevének arám változata. jelentése ugyan-
az, mint a görög névnek: kôszikla (lásd jn 1,42; gal 1,18; 2,7.9.11.).

10minden a tietek: a levél legtöbb magyarázója ebben a sztoikus idealiz-
mus legmerészebb jelszavának hatását véli felfedezni. „minden az övék” — 
mondja például Seneca a sztoikus filozófia követôirôl.283 hasonló kijelenté-
seket találunk más cinikus-sztoikus bölcseknél, zénónnál Diogenes Laertius 
szerint, valamint Cicerónál is.284 a kötetlenségnek és a függetlenségnek ez 
a bátor igenlése a levél más helyein is felbukkan (7,29kk; 9,19kk). Weiß285 
és Barrett286 Pál mondatát ószövetségi gyökerekre vezeti vissza, amely en-
nélfogva az embernek 1móz 1,26.28-ban és zsolt 8,6kk-ben olvasható és a 
teremtett világban betöltendô megbízatására, illetve annak valóra váltására 
vonatkozna. azonban a gondolatmenet és a korinthusi környezet alapján, 
de Pál feltehetôen még fiatalkorában tarzuszban szerzett mûveltségére te-
kintettel is valószínûbbnek látszik a sztoikus hatás. Csak míg a sztoikus 
gondolkodónál a belsô függetlenség, a rendíthetetlenség (ataraxia) az indí-
ték, addig Pálnál a krisztustól való függés.287

a LevéLréSzLet kIBontáSa (16) Amikor Korinthusban Krisztus ma-
roknyi népében jelentôs keresztyén személyiségekre, Pálra, Péterre, 
Apollósra vagy másra hivatkozva csoportok alakulnak, és ezek szembe-
kerülnek egymással, a gyülekezet tagjai elfeledkeznek olyasmirôl, ami-
vel pedig tisztában kellene lenniük. Nem tudjátok, hogy Isten temp

282 Conzelmann 1969, 98. o. 5. jegyz., 99. o. 15. jegyz.
283 De beneficiis 7,2.5. in Seneca 1975.
284 Lásd Conzelmann 1969, 99. o. 17. jegyz. Barrett 1968, 96. o. Schrage 1991— 

2001, 1. 314. o. 234. jegyz.
285 Weiß 1910, 89—90. o.
286 Barrett 1968, 96. o.
287 Vö. Hengel 1991, 180. kk.
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loma vagytok? — téríti észhez ôket az apostol. Ugyanis Jézus Krisztus 
elhívott népe Korinthusban, de minden más helyen egybegyûlô keresz-
tyén közösség is, külön-külön, de együttesen is (1,2; 2Kor 1,1 stb.) 
Isten kitüntetett jelenlétének helye, ahol ô szólítja meg az ott megjelenôt, 
és ahol emberek elôtte borulnak le. A mindenütt jelenvaló itt lép kap-
csolatba emberteremtményeivel. Hogy lássuk, Pál a templomot meny-
nyire nem hasonlatként idézi az olvasó emlékezetébe, amikor a gyüle-
kezetrôl, helyesebben összegyülekezésrôl beszél, érdemes elôrela pozni 
1Kor 14,24—25-höz. Valahol — valószínûleg egy tehetôsebb gyülekeze-
ti tag tágas otthonában — összejön a gyülekezet, és ahogy az ilyenkor 
megesik, egymás után szólalnak meg a prófétálás lelki adományával 
rendelkezô gyülekezeti tagok. A jelenlévôk között vannak még csak 
érdeklôdôk, vagy talán újonnan jöttek is, akik még „be nem avatottak”, 
azaz még hitre nem jutottak. A prófétai ige ôket is megérinti, felfedi 
szívük rejtekét, és akkor arcra borulnak. Elfeledkeznek az ôket körül-
vevô emberekrôl, és az Istent imádják, miközben fennhangon hirdetik: 
Valóban az Isten van közöttetek! Ahol pedig Isten jelen van, és a 
hirde tett ige által tudatja jelenlétét, ott valóban falak nélkül is temp-
lom van.

Ne felejtsük el, hogy az apostol akkor beszél ilyen meghökkentô 
módon Isten jelenlétének helyérôl, amikor még áll a jeruzsálemi temp-
lom, és változatlanul folyik a kultuszi élet. Még sokan hiszik, hogy 
ezen a helyen van Isten sekinája, tartózkodási helye. De a rugalmasab-
ban gondolkodó keresztyének közül288 már sokan felismerik, hogy Is-
ten új módon akar jelen lenni a világban az emberek számára. Ez a 
lehetôség többé nincs földrajzi helyekhez (Jn 4,21kk), építôanyagból 
emelt falakhoz kötve. Az új templom „élô kövekbôl” (1Pt 2,5), emberekbôl 
épül Jézusnak minden emberért vállalt kereszthalála és feltámadása erejébôl 
(Jn 2,19) a róla szóló evangélium hirdetése által (Ef 2,19kk). Az a körül-
mény viszont, hogy Isten jelenlétének ez a helye emberek közössége, 
és nem megszentelt kövekbôl emelt épület, azt a kísértést rejtheti ma-
gában — talán Korinthusban is —, hogy olyan egyesületnek tekintsék, 
amelynek életrendjét emberek szabhatják meg, és amely emberi törek-
vések terepévé tehetô. A korinthusiaknak tehát újra tudatosítaniuk 

288 Lásd a 2. számú szövegértelmezô jegyzetet.
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kell magukban, hogy a keresztyén gyülekezetnek Isten a létrehívója, a 
középpontja és ennek megfelelôen a tulajdonosa is, aki ezt a tulajdonát 
féltékenyen ôrzi. 

Ugyanis a gyülekezet közössége, pontosabban az összegyülekezésben 
megnyilvánuló együvé tartozása azért tekinthetô valóságos templom-
nak, mert Isten Lelke lakik közöttük. Ebben a templomban nem az 
emberek szerepe a meghatározó. Isten cselekvése hívja életre és tartja 
életben ezt a közösséget, azon a sajátos módon, ahogyan az egész Szent-
írás egyöntetû tanúságtétele szerint ebben a világban cselekszik. Ki-
ábrázolhatatlanul, megfoghatatlanul, irányíthatatlanul, mégis valósá-
gosan, teremtô erôvel. A keresztyén gyülekezetben nincs bálvány, em-
beri alkotás, amelyben az istenség megtestesülne, de a keresztyénség 
korai idôszakában még olyan tárgy sem, oltár vagy más, amely emlé-
keztetné a jelenlevôket a láthatatlan Istenre. Mégis az Isten jelenlétében 
voltak együtt, mert Isten lelki módon hatott az emberi lélekre a hirdetett ige, 
a keresztség aktusa és az úrvacsora vétele által. Ha a korinthusi keresztyé-
nek sokra becsülik a karizmákat, a Lélek ajándékait, és ennek sok nyo-
ma van a levélben, akkor következeteseknek kell lenniük. Fel kell is-
merniük, hogy Isten Lelke állandó jelleggel „tartózkodik” közöttük, és 
nem csak akkor, amikor ennek valami látványos jelét adja. A Lélek  
által pedig maga az élô Isten van közöttük, akivel komolyan kell szá-
mol niuk.

(17) Amikor Pál a gyülekezet titkára emlékezteti olvasóit, tulajdon-
képpen örvendetes és nagyszerû dologról beszél. Régi ószövetségi ígé-
retek beteljesedésében lehet részük. „Köztetek járok, és Istenetek le-
szek, ti pedig az én népem lesztek” — adja szavát Isten 3Móz 26,12-ben, 
és ez visszhangzik Jeremiás (31,33) és Ezékiel (7,27) prófétáknál. Most 
mégis a nagy ajándékkal együtt járó nagy felelôsségre kerül a hangsúly. 
Ha valaki az Isten templomának ártalmára van, ártalmára lesz 
annak az Isten. Sokféle módon lehet Isten templomának ártalmára 
lenni. Az apostol most nyilván a belülrôl jövô kártevésre gondol. A legsúlyo-
sabb következményekkel járó ártalom mindenképpen az, amikor vala-
ki az egyetlen fundamentum, Jézus Krisztus helyett más alapra akarja 
helyezni a gyülekezet életét. A szövegösszefüggés alapján gondolhatunk 
egy lenyûgözô személyiségre (1,12; 3,22) vagy talán az emberi belátás-
ra, bölcsességre (3,18kk). Mindenképpen szól azonban a figyelmezte-
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tés a pártoskodóknak, akiknek az apostol már a levél elején nyíltan 
megmondta, hogy végzetes dolog szétszakítani a gyülekezetet, a Krisz-
tus testét (1,13). Ez olyan volna, mintha magát Krisztust szakítanák 
szét. „Az rontja meg Isten templomát, aki megbontja annak egységét” 
— mondta már Augustinus egyházatya.289 

Ha viszont a gyülekezet Isten tulajdon népe, ahol Lelke által maga 
az élô Úr van jelen, akkor annak, aki ennek az élô kövekbôl épült temp-
lomnak kárt okoz, és így valamilyen módon templomgyalázást követ 
el, nem emberekkel, hanem Istennel gyûlik meg a baja. A szent helyek pedig 
Isten különleges védelme alatt állnak, amelyeket nem illethet (lásd 
2Sám 6,6—7), nem tiporhat meg senki büntetlenül. Nem maradhat 
következmények nélkül ennélfogva a gyülekezetnek okozott ártalom 
sem, mert szent az Isten temploma, akik ti vagytok — szól a figyel-
meztetés a korinthusi keresztyéneknek.

Milyen megtorlásra lehet számítani Isten részérôl? Maga az apostol 
ezt nem fejti ki. A fogalmazás stílusa viszont Käsemann szerint „a 
szentségi jog” tételeire emlékeztet,290 amilyeneket például 3Móz 19. 
és 20. fejezeteiben találunk. Mások a „ius talionis”, „a büntetés feleljen 
meg a bûn mértékének”, ismertebb formában „a szemet szemért, fogat 
fogért” elv (vö. Mt 5,38) érvényesítését vélik itt felfedezni.291 Isten 
büntetése a gyülekezet megrontásáért bizonyára nem következik be 
ilyen gépiesen. Barrett úgy véli, ez nem jelenthet mást, mint hogy az 
illetô, aki ilyesmibe keveredik, elutasítja Isten kegyelmét, megtagadja 
kapcsolatát Istennel.292 Ennél azért bizonyára súlyosabb a helyzet. A 
templomgyalázó, az egyházrontó magát Istent hívja ki önmaga ellen, 
s ha igaz a bátor bizakodás, hogy „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” 
(Róm 8,31), akkor a fordítottja is áll: Ha Isten ellenünk, kicsoda védhet 
meg tôle minket? 

(18) Miután Pál rávilágított arra, hogy a gyülekezetet szétforgácso-
ló vetélkedés a különbözô csoportosulások között istenkísértés, nem 
pedig minden közösségben megtalálható, megbocsátható emberi gyen-

289 Idézi Schrage 1991—2001, 1. 306. o. 182. jegyz.
290 Käsemann 1968, 69. kk.
291 Conzelmann 1969, 97. o. Schrage 1991—2001, 1. 306. o.
292 Barrett 1968, 92. o.
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geség, és helyükre tette a gyülekezetért fáradozó és a csoportok által 
cégérül választott munkatársakat, újra visszatér a bölcsességnek a ko-
rinthusi hívek között tapasztalható túlértékelésére. Ebbôl is kitûnik, 
hogy szoros kapcsolatot lát a két jelenség között. A személyválogatás 
gyökerében az a vágy húzódik meg, hogy Istenrôl és az ô dolgairól ér-
telmüket is kielégítô választ kapjanak. Ennek a törekvésnek a követ-
keztében azonban az ember éppen azt veszíti el, amit elérni szeretne. Ezért 
szól a figyelmeztetés: Senki ne áltassa önmagát! Azt hiszi ugyanis a 
bölcs, hogy értelmével mélyebbre hatolhat Isten titkaiba, pedig amikor 
az értelem válik az istenismeret mértékévé és szûrôjévé, akkor válik 
számára Isten érthetetlenné, és bolondsággá, ahogyan cselekszik. Azt 
is reméli a bölcs, hogy a belátás révén felülkerekedhet minden földre 
húzó kötöttségen, ugyanakkor elhibázott értékrendje miatt emberektôl 
és irányzatoktól teszi függôvé magát. Ezért ha valaki bölcsnek gon
dolja magát ebben a világkorszakban, vagyis az Istentôl elidegenedett 
világ mértéke szerint, akkor legyen bolonddá ugyancsak ennek a vi-
lágnak véleménye szerint. Bolond pedig az eddigiek értelmében az, aki 
Istenrôl minden ismeretét Jézus Krisztusból, mégpedig a megfeszített-
bôl és a róla szóló igehirdetésbôl meríti (lásd 1,18.21.24—25; 2,2). Hogy 
be ne csapja magát az ember, ilyen értelemben kell bolonddá lennie, 
hogy valóban bölccsé váljon.

(19—20) Az emberi értelem azért nem felel meg a várakozásnak az 
Isten megismerésében, mert elvéti a szerepét. Istent a megismerés 
tárgyává teszi, és azt akarja megfogalmazni, hogy számára mit jelent 
Isten. Pedig Istennel kapcsolatban sohasem az a döntô, hogy mi mit 
gondolunk róla, hanem hogy ô mit gondol rólunk. Istennél pedig bo
londság ennek a világnak bölcsessége, mert ô nem hajlandó az em-
beri elképzelésekhez igazodni. Aki valóban bölccsé vált, az kész oda-
figyelni arra, amit Isten fed fel önmagáról, és értelmét arra használja, 
hogy ehhez igazítsa gondolatait és életét. Mindezt végiggondolva Eras-
musszal szemben Luthernek kell igazat adnunk, aki egyik asztali be-
szélgetésében ezt mondta róla: „Ha Erasmus a maga képességeinek 
körén belül maradt volna, akkor valóban ember lenne a talpán. Mivel 
azonban mindenben okos akart lenni, becsapta önmagát. Mert az igaz-
ság az, »hogy aki Isten dolgában akar bölcs lenni, annak a világ szemé-
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ben bolonddá kell lennie«. Erasmus erre nem vállalkozik, ô mindenbe 
bele akar avatkozni.”293 

Valóban keresve sem lehetne alkalmasabb egyháztörténeti párhuza-
mot felhozni az emberi bölcsesség tehetetlenségére Isten dolgaiban 
Erasmusénál. A maga korában mindenki által elismert és csodált gon-
dolkodó volt, mégis az az ésszerûen lekerekített istenkép, amelyet kép-
viselt, inkább hasonlít Erasmusra magára, mint a Jézus Krisztusban 
önmagát kinyilatkoztató Istenre. Pál viszont úgy látja, hogy a bölcsek 
nem csupán azért szenvednek kudarcot az istenismeret terén, mert 
gondolataik nem érnek fel az élô Istenhez, hanem mert, mint az elsô 
emberpár a bûneset után (lásd 1Móz 3,8kk), a bölcs is kerüli a talál-
kozást az élô Istennel, ezért azután Isten szembefordul velük, és hiábava
lóvá teszi bölcsességüket. Az apostol ószövetségi idézetekkel támasztja 
alá ezt a kínos és megszégyenítô igazságot: Rajtakapja (az Úr) a böl
cseket ravaszságukon (Jób 5,12); azután ismét: Az Úr tudja a bölcsek 
gondolatairól, hogy hiábavalók (Zsolt 93,11). Ezekkel az ószövetsé-
gi áthallásokkal nyilván emlékeztetni akar arra, amit korábban már 
kifejtett az Isten részérôl „a kereszt igéjében” képviselt és az emberek-
nél bölcsebb „bolondságról” (lásd 2,25). 

(21—23) Végül Pál újra a gyülekezet pártoskodó tagjaihoz fordul: ha 
valaki felismeri az elôzôek alapján Isten bánásmódját velünk, embe-
rekkel, akkor jobb belátásra kell jutnia: Úgyhogy senki ne dicseked
jék emberekkel! Nem lehet tehát senki a gyülekezetben szolgálatot 
végzôk között személyválogató, nem építheti egyetlen személy kultu-
szát, bármilyen nagyra becsüli ôt. A magyarázók nem mindig látják 
világosan, hogy a szolgálatot végzôknek ez a megkülönböztetése miként 
függ össze az emberi bölcsesség fogyatékosságáról imént mondottak-
kal. Pedig a kettô szorosan kapcsolódik egymáshoz. Azok a gyülekeze-
ti tagok, akiknek nagyobb volt az igényük az Isten dolgainak gondola-
ti megalapozása iránt, bizonyára azokhoz az igehirdetôkhöz vonzódtak, 
akik ezt az igényüket jobban ki tudták elégíteni. Ôk ezekkel „dicseked-
tek”, holott ôk is csak embereknek bizonyultak.294 De talán van ennek 
a nem mindennapi dicsekvésnek egy ennél is egyszerûbb magyará zata. 

293 Luther 1968, 40. o.
294 Lásd az 1,12-höz fûzött 9. számú szövegértelmező jegyzet b) pontját.
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Aki ugyanis embert dicsôít, magával is dicsekszik. Hiszen aki az igazán mé-
lyenszántó bölcsességet másban értékelni tudja, magát is könnyen böl-
csebbnek hiszi sok más sorstársánál.

Pál jól sejti, hogy a pártoskodáshoz vezetô személyválogatás gyöke-
rében az emberi bölcsesség túlértékelésén kívül egy másik torzulás is 
tetten érhetô. Ha ugyanis valaki egy ember uszályába kerül, bármilyen 
kiváló legyen is az illetô követendô példakép, függôvé válik tôle, és ezzel 
feláldozza Krisztustól kapott szabadságát. Olyan embereket kell erre 
figyelmeztetnie, akik között nem is kevesen meg vannak gyôzôdve ar-
ról, hogy a Lélek birtokában felülemelkedhetnek mindenen (vö. 4,8), 
és valószínûleg ugyanezek sorolják magukat az „erôsek” közé (lásd 8,9; 
Róm 15,1), akik a „minden szabad nekem” jelszavát vallják és gyako-
rolják (lásd 6,12; 10,23). Az apostol tehát rajtuk és minden pártosko-
dón éppen az általuk is nagyra becsült szabadságot kéri számon.

Ô ugyanis a keresztyén közfelfogás számára szokatlan módon ragasz
kodik a szabadsághoz, és azt a Krisztus-hitben megnyíló új élet létfelté-
telének és elidegeníthetetlen tartozékának tekinti. A legtöbb keresztyén 
Istennel való kapcsolatát kötöttségként éli meg. Az ilyen felfogással 
szemben kell Pálnak hangsúlyoznia, hogy szabadságra szabadított meg 
minket Krisztus (lásd Gal 5,1), azaz nem a korábbinál is még szûkebbre  
szabott mozgástérben folyó életre. Komolyan veszi, hogy az „üdvösség” 
() a szó alapjelentése szerint, de Istennek javunkra szolgáló 
erôfeszítéseiben is elsôsorban „szabadítást” jelent. Az elsô korinthusi 
levélben különösen is sokszor kifejezést ad annak az igénynek, hogy 
elismerjék az ô szabadságát, és nem engedi, hogy bárki elvitassa tôle 
(lásd 4,3; 9,1.19; 10,29). De keresztyén testvérei számára is a szabad-
ságot tartja a természetes közegnek (vö. 7,15; 7,29kk; 8,8; 16,2), amely-
nek legfôbb feltétele, hogy ne bonyolódjanak senkivel és semmivel 
függô viszonyba (vö. 6,12). Nem is sajátíthatja ki magának senki és 
semmi ôket, mert minden a tietek — mondja ki Pál az elsô hallásra 
felfoghatatlannak és merésznek tûnô megállapítást a világban elfoglalt 
helyzetükrôl.

A „mindent” nem szónoki túlzásként, elnagyolt teológiai kijelentés-
ként mondja ki. Valóban mindenre gondol, és ezt elôször a mondani-
valót közelrôl érintô területen, majd az emberi létezés különbözô nagy 
összefüggéseinek felsorolásával érzékelteti: Legyen az akár Pál, akár 
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Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelen
valók, akár eljövendôk, minden a tietek (vö. Róm 8,38—39). A korin-
thusi keresztyéneké tehát mindenki, aki közöttük Isten munkatársaként 
tevékenykedik, de övék a világ, amely körülveszi ôket millió arculatával, 
az élet, amely nélkül nem vehetnének részt ennek a világnak az ese-
ményeiben, a halál, amely majd véget vet ennek a lehetôségnek, és 
minden, ami már megvan, de ideiglenes, felemás, valamint a teljesség, 
„amelyet Isten készít az ôt szeretôknek” (2,9). Ahogy ezt Luther csodá-
latos tömörséggel kifejezte a Keresztyén ember szabadságáról írt mûvében: 
„A keresztyén ember szabad ura mindennek, és semminek sincs alá-
vetve.”295

De vajon milyen értelemben övék mindez? Az ô tulajdonuk talán, 
amellyel kívánságuk szerint rendelkezhetnek? Aligha ez az, amire az 
apostol rá akarja ébreszteni olvasóit. Ô maga például minden ideg-
szálával tiltakozik az ellen, hogy a gyülekezet kénye-kedve szerint irá-
nyítsa ôt (lásd 4,3; 9,15kk; Gal 1,10). Ha engedne ennek az igénynek, 
nem volna Krisztus szolgája — szögezi le Gal 1,10-ben. Így azt sem 
képzelheti senki, hogy körülötte forog a világmindenség. Viszont nin
csenek semminek kiszolgáltatva, és nem engedhetik meg, hogy bármi is függô 
viszonyba taszítsa ôket. Nem adhatják át és szolgáltathatják ki magukat 
olyan tényezôknek, akiket vagy amelyeket Isten a javukra rendelt. A 
továbbiakban szó lesz olyan gyülekezeti tagokról, akik bizonyos élel-
miszereket vallási okokból nem mernek fogyasztani. Számukra idézi 
Pál a zsoltárokból: „Az Úré a föld és annak teljessége.” (Zsolt 24,1) 
Nyilván azt akarja értésére adni ezeknek az óvatoskodóknak, hogy amit 
Isten az élet fenntartására teremtett, azt bátran fogyaszthatják, bátran 
meríthetnek Isten gazdagságából. 

Valami hasonlót akar most is világossá tenni. Aki válogat a gyüleke-
zetben szolgálatot végzôk között, az magát szegényíti meg, holott min-
den, nemcsak a gyülekezetben, hanem a valóság teljes körében „javuk-
ra szolgál azoknak, akik Istent szeretik” (Róm 8,28).

Végeredményben Pál olyan gondolkodásmódra és magatartásra akar-
ja eljuttatni olvasóit, amely nagyon hasonlít arra a belsô függetlenség-
re és szabadságra, amelyre a sztoikus bölcs is törekedett. „Senkinek 

295 WA 7,20. kk.
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semmivel ne tartozzatok” — inti késôbb a római keresztyéneket (Róm 
13,8). Mintha azt kötné a lelkükre, hogy ne legyenek „heteronóm”, 
mások törvényéhez szolgai módon igazodó emberek. Ugyanakkor azon-
ban mégsem elégszik meg a sztoikus bölcs elképzelésével az „auto-
nóm”, független és önmagának törvényt szabó emberrôl. Mert az elôb-
bi idézetet így folytatja: „Csak azzal tartozzatok, hogy egymást szere-
titek.” 

A keresztyén életet tehát igen sokféle kötôdés határozza meg, de ez már 
nem rabság, hanem önkéntes, belsô szabadságból, vagyis szeretetbôl fakadó 
függôség. Ahogy Luther is szól a keresztyén ember szabadságának má-
sik oldaláról: noha nincs alávetve senkinek, „mégis mindennek kész-
séges szolgája, és alá van vetve mindenkinek”.296 Ez a belsô kötôdés 
pedig abból fakad, hogy „krisztonóm” emberré válik, vagyis olyan va-
lakivé, aki Krisztusé, aki hozzá igazodik, mert rabul ejtette Krisztus 
szeretete (lásd 2Kor 5,14; Róm 5,6kk). Egyedül ez a Krisztushoz való 
kötôdés ôrizheti meg attól az embert, hogy más függôség rabságába 
essen, akár Pál, Apollós vagy Kéfás uszályába kerüljön. Szabadságunk 
ugyanis azon múlik, hogy szabadok tudunke lenni Krisztus számára.

Ez a Krisztushoz való kötôdés az egyetlen módja annak, hogy Isten-
hez tartozzunk. Mert Krisztus nem független isteni személy, hanem 
„teonóm”, vagyis az Istené, aki minden tekintetben aláveti magát Is-
ten akaratának. A késôbb kiforrott szentháromságtanon edzôdött gon-
dolkodás számára megütközést jelenthet, hogy Pál itt is még az úgy-
nevezett „szubordinációs krisztológiát” képviseli, mint például 1Kor 
11,3-ban, ahol Istent Krisztus fejének nevezi, vagy 15,28-ban, ahol 
arról ír, hogy a végidôk eszkatologikus eseményeinek záró aktusaként 
a Fiú is átad Istennek minden hatalmat, hogy végül „Isten legyen min-
den mindenekben”. Bár egyetlen helyen, Róm 9,5-ben az egyik értel-
mezési lehetôség szerint az apostol magát Krisztust is Istennek neve-
zi, más esetben egyértelmûen úgy szól Krisztusról, mint aki alá és nem 
mellé van rendelve Istennek. Barrett szerint Kálvin — és még mások is 
a régi magyarázók közül — a két felfogás között lévô feszültség feloldá-
sát abban látja, hogy Krisztus alárendelt helyzetét Istennel szemben 

296 WA 7,20—21.
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csak földi életére vonatkoztatja.297 De amint láttuk, 1Kor 15,28 szerint 
Pál ezt tekinti a végsô állapotnak is. Az újszövetségi gondolkodás sze-
rint viszont ez az alárendelt helyzet nem csorbítja Krisztus méltóságát, sôt 
inkább megalapozza mindazt, amit képvisel. Mivel Krisztus mindenben 
alárendeli magát Istennek, és csak neki engedelmeskedik, ezért kerül-
hetünk általa megtartó közösségbe az élô Istennel, másfelôl pedig mi-
vel Krisztus mögött mindenek Ura és Teremtôje áll, ezért lehet mind-
annak egyetemes érvénye és súlya, amit Jézus Krisztus mond és cse-
lekszik.

8. az apostol felelôssége a rábízott szolgálatért 
(4,1—5)

(1) Eszerint1 vegyen számba minket az ember, mint Krisztus se
gítôtársait2 és Isten titkainak3 sáfárait.4 (2) Mármost a sáfároktól 
azt kívánják meg, hogy mindegyikük hûnek bizonyuljon. (3) Szá
momra pedig vajmi kevés jelentôsége van annak, hogy ti ítéletet 
formáltok rólam, vagy akár egy emberek által rendezett ítéletnap;5 
sôt még önmagamról sem alkotok ítéletet.6 (4) Mert lelkiismere
temben7 semmit nem tudok önmagam ellen felhozni, de nem en
nek alapján vagyok megigazult ember.8 Aki pedig rólam ítéletet 
alkot,9 az Úr az. (5) Úgyhogy idô elôtt ne ítélkezzetek bármirôl, 
amíg el nem jön az Úr, aki egyúttal rávilágít a sötétségben rejtôzô 
dolgokra, és nyilvánosságra hozza a szív szándékait, és akkor di
cséretben mindenki Istentôl részesül.

a Szöveg érteLme 1Eszerint: a  kötôszó jelentése lehet „így”, de 
lehet „úgy” is, aszerint, hogy az elôtte szóba került vagy a még ezután szó-
ba kerülô kijelentésekre kell rámutatnia. jelen esetben az írásmagyarázók 
egyetértenek abban, hogy Pál a megelôzô fejezet gondolatmenetére akar 
utalni.

2segítôtársait: a magyar fordítói hagyomány szerint ezen a helyen álta-
lában krisztus „szolgáiról” van szó. a görög eredeti szöveg itt az Újszövet-

297 Barrett 1968, 97. o.
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ségben ritkábban, az apostol által pedig csak ezen a helyen használt kifeje-
zést () találunk, amely valamilyen kisegítô feladatot ellátó, de nem 
feltétlenül rabszolgai állapotban lévô személyt (szárnysegéd, fullajtár, fogd-
meg stb.) jelöl. De ezzel a szóval jellemzi a Cselekedetek könyve márk sze-
repét is Pál és Barnabás mellett (13,5), amit az új protestáns fordítás „segítô-
társ”-ként ad vissza. Pálnak ugyancsak ezzel a szóval világítja meg jövendô 
szolgálatát a neki megjelenô Úr a damaszkuszi úton (apCsel 26,16). Bizo-
nyára oka van annak is, hogy az apostol a korinthusi levél szóban forgó ré-
szében ezt a ritkábban használt kifejezést választja. talán miután magát és 
apollóst nemrég „Isten munkatársaiként” emlegette (1kor 3,9), valami ha-
sonlót akar megfogalmazni krisztus mellett betöltött szerepükrôl is. 

3lsten titkainak: milyen titkokkal kell krisztus segítôtársainak gazdálkod-
nia? a misztériumkultuszok gyakorlatához hasonlóan zárt körnek szóló titkos 
tanokkal vagy az utolsó idôk eseményeinek még homályban levô mozzana-
taival (vö. 1kor 15,51; 2thessz 2,7)? Barrett szóvá teszi, hogy az óegyházi 
liturgikus nyelvben a szentségeket nevezték titkoknak (misztériumoknak). 
az írásmagyarázók többségének véleménye szerint azonban ezek közül a 
jelentések közül egyik sem illik bele Pál gondolatmenetébe. misztériumról 
már az elôzôekben is szólt, amikor jézus krisztusnak, mégpedig mint meg-
feszítettnek a világ bölcsei és vezetôi elôl elrejtett evangéliuma került szóba 
(2,1; 2,7). váratlanul az ér minket, hogy errôl a titokról az apostol most töb-
bes számban beszél. ehhez hasonló többes számú formában találkozunk a 
kifejezéssel majd a késôbbiek során (lásd 1kor 13,2; 14,2), ahol viszont már 
nem az evangéliumról mint titokról esik szó. valószínûleg igaza van Schra-
génak, aki Blass—Debrunner grammatikájára hivatkozva298 úgy próbálja át-
hidalni a nehézséget, hogy a „titkokon” az egyetlen evangélium „konkrét 
megfogalmazásait és alkalmazásait” érti.299 

4sáfárait: ezt a magyar protestáns fordítói hagyományban meggyökere-
sedett kifejezést a mai magyar nyelv már nem használja. az eredeti szó 
() olyan személyt, rendszerint rabszolgát jelöl, akit gazdája bizonyos 
önálló felelôsséggel járó munkakörrel bíz meg. vegyük sorra a fordítási le-
hetôségeket: ispán, kasznár, tiszttartó, intézô, gazdatiszt, gondnok, megbí-
zott. a legtöbb efféle tisztség felett már eljárt az idô, ennélfogva az elneve-
zésük is eltûnt a beszélt nyelvbôl. a „gondnoki” tevékenységrôl ugyan még 
van fogalmunk — ezt találjuk az 1973-as katolikus Bibliában —, hasonlóképpen 
a „megbízottéról” is (Békés—Dallos-fordítás), de egyik jelentés sem elég tág 

298 BD 142. §.
299 Schrage 1991—2001, 1. 321. o.
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ahhoz, hogy beleférjen az eredeti szóval jelölt tisztség. a németek sem sze-
rencsésebbek a „haushalter” szóval (Stuttgarter jubiläumsbibel). az angol 
„steward”300 vagy „manager”301 szavak is más képzeteket idéznek fel bennünk, 
mint amit kortörténeti ismereteink sugallnak. jobb híján tehát maradnunk 
kell a hagyományos „sáfár” szó mellett.

5emberek által rendezett ítéletnap: az eredeti fordulat még a választott 
fordításnál is szokatlanabbb. Szó szerint így hangzik: „emberi nap által”. a 
szavaknak ezt a furcsa társítását minden bizonnyal az indokolja, hogy Pál 
gondolatai már az ítéletnek az Úr eljöveteléhez kapcsolódó napjánál járnak 
(lásd 5. vers), amelynek megelôlegezésére nincs felhatalmazva senki ember-
fia, noha nem kevés azoknak a száma, akik mégis erre vetemednek. 

6alkotok ítéletet: a görög igealak folyamatos cselekvést jelez. ezért kell 
az „ítélni” () igét ezen a helyen másképp fordítani, mint a 3. vers 
elején, ahol ugyanennek az igének mozzanatos (aorisztosz) formája talál-
ható. 

7lelkiismeretemben: a „lelkiismeret” ebben a névszói formában nem ta-
lálható meg az eredeti (görög) szövegben. viszont Pál olyan igével él, amely-
bôl a „lelkiismeret” szó származik (). ezért Conzelmann-nal302 és 
Barrett-tel303 együtt valószínûnek tekinthetjük, hogy Pál erre az ember ben-
sôjében mûködô bírói fórumra akar utalni, és ezt nem árt a fordításban is 
érzékeltetni. 

8de nem ennek alapján vagyok megigazult ember: a megigazult álla-
potot, amely a szakasz mondanivalója értelmében tulajdonképpen a felmen-
tést hozó bírói eljárás következménye, Pál egy perfectumban álló (), 
tehát egy befejezett, de hatásában továbbélô cselekvést kifejezô igével adja 
vissza. ezt a nem lényegtelen körülményt szükségesnek látszik a magyar 
fordításban is kifejezésre juttatni.

9ítéletet alkot: ugyanaz a helyzet a szövegben itt is, mint amit a 6. számú 
szövegértelmezô jegyzetben bemutattunk.

300 Barrett 1968, 99. o.
301 Orr—Walther 1976, 176. o.
302 Conzelmann 1969, 103. o.
303 Barrett 1968, 98—99. o.
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a LevéLréSzLet kIBontáSa (1) Miután Pál szóvá tette a pártosko-
dás miatt kialakult áldatlan helyzetet a korinthusi gyülekezetben, és 
azt a kereszt igéjének (1,17—2,5), az Istentôl eredô bölcsesség termé-
szetének (2,6—16), valamint a gyülekezeti munkamegosztás Istentôl 
megszabott rendjének (3,1—23) megvilágításába helyezte, visszatér a 
kiindulóponthoz (kiasztikus szerkesztés),304 hogy levonja a következ-
ményeket, és helyreállítsa az egészséges kapcsolatot a gyülekezet és a körük
ben szolgálatot végzôk között. A gyülekezet tagjainak mindenekelôtt he-
lyesen kell értékelnie ôket, mégpedig azon az alapon, amelyet az elô-
zôekben Pál olyan körültekintôen megadott számukra. Az eredményt 
ebben az esetben is önmagán ábrázolja és önmagára alkalmazza, mint 
ahogy már az indulásnál is magát említve érzékelteti annak a képte-
lenségét, hogy valaki valakit, legyen az bárki emberfia, Krisztus elé 
helyezzen (lásd 1,13), és csak a késôbbiekben hozza szóba Apollós 
személyét (4,6).

A gyülekezet nem becsülheti alá, de túl sem értékelheti a közöttük 
munkálkodókat. Úgy vegyen számba minket az ember — szól az apos-
toli intés —, mint Krisztus segítôtársait és Isten titkainak sáfárait! 
Noha Krisztusban és Isten színe elôtt minden keresztyén egyenlô, fel
adatukra és felelôsségükre nézve azonban mégis van különbség közöttük. Egye-
seket Krisztus eszközül és segítségül választott ki abból a célból, hogy 
„Isten titkairól” valljanak az emberek elôtt. Ezek a titkok, amint láttuk 
(1,23—24; 2,7), nem titokzatosságuk miatt vannak elrejtve az ember 
elôl, hanem mert az Isten részérôl Jézus Krisztusban számára felkínált 
szabadítás nem felel meg a várakozásának. Ezért az emberek által tá-
masztott igény és az, amit Krisztus szolgáinak és az Isten titkai val 
sáfárkodóknak nyújtaniuk kell, gyakran nem találkozik egymással. Ilyen 
helyzetben az alárendeltnek Ura igényeihez kell alkalmazkodnia, nem 
pedig azokéhoz, akik között megbízatását teljesítenie kell. A gyüleke-
zet tagjai könnyen félreérthetik Pál korábbi kijelentését (lásd 3,22), 
amelyben leszögezi, hogy minden mással együtt ô maga, Apollós és 
Kéfás érettük vannak. Ez semmiképpen sem jelentheti azt, hogy azok, 
akikért vannak, kisajátíthatják ôket maguknak, és elvárhatják tôlük 
igényeik kiszolgálását. Pál, Apollós és Kéfás is Krisztuséi (3,23), tehát 

304 Lásd BD 477. §.
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tôle függenek mint az ô szolgái, de éppen így lehetnek a gyülekezet 
javára.

(2) Amikor a keresztyének egy-egy csoportja kiragad valakit „a Krisz-
tus segítôtársai és az Isten titkainak sáfárai” közül, és csak ôt hajlandó 
elfogadni, akkor ezt nyilvánvalóan a képességeinek értékelése és azok-
nak a többiekével való összehasonlítása alapján teszi. Ez az ítéletalko-
tás pedig nem tárgyilagos, hiszen a csoport elvárásaihoz igazodik. Pál 
szerint viszont a gyülekezetben szolgálatot végzôk megítélésében a 
rájuk rótt feladatnak megfelelôen csak egyetlenegy szempont jöhet 
szóba: Mármost a sáfároktól azt kívánják meg, hogy mindegyikük 
hûnek bizonyuljon. A sáfár, intézô vagy más hasonló alkalmazott 
önálló hatáskörben ugyan, de ura birtokán vagy egyéb vagyonával gaz-
dálkodik. Ennek a megbízatásnak a teljesítésében egyetlen tulajdonságá
ra tart igényt az ô Ura, mégpedig a hûségére. Meg kell ôriznie, rendeltetése 
szerint kell használnia, sôt lehetôleg gyarapítania kell a rábízott értéket 
(vö. Mt 24,45; Lk 12,42; Lk 16,10kk; Mt 25,21; Lk 19,17). Ugyanilyen 
hûség az, amit elsô helyen Krisztus is megkíván segítôtársaitól. Isten 
kegyelmének eszközeivel nem bánhat önkényesen, nem toldhatja meg 
azokat, sem meg nem csonkíthatja. A „kereszt igéjét” el nem rejtheti, 
hanem vállalnia kell, még ha meg is ütköznek rajta az emberek. A rá-
bízottakkal nem hatalmaskodhat, és nem engedheti elkallódni ôket. 
Luther egy 1530-ban elmondott igehirdetésében, amelyet errôl az ige-
szakaszról tartott, többek között így szólt az Isten szolgáitól megkívánt 
hûségrôl: „Úgy gondozzuk Isten háztartását, hogy az Úr úr maradhas-
son... Ez a megbízatás nem arra szól, hogy a tisztség viselôje az embe-
reket magához vonja, hanem hogy Krisztushoz vezesse... Ha azt mon-
danám (embereknek), én veletek tartok, vajon akkor is Isten szolgája 
maradnék?” Másfelôl: „Ne legyetek olyan urak és mesterek Krisztus 
felett, akik az úr házában azt teszik, amit akarnak... Mert nem mond-
hatjuk ki, hogy bármi, amit valamely tekintély az egyházban kijelent, 
az a Szentlélektôl van.”305 A szóban forgó hûség tehát alázatot és helyt-
állást kíván.

(3—4) Az elôbbiek értelmében a hûség az a szempont, amelyet Isten 
meg bízottainak értékelésénél alkalmazni kell. A gyülekezetnek nem 

305 WA 32,246—249. Vö. Luther 1968, 40—44. o.
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holmi tûzijáték fel-felvillanó fényeire van szüksége, hanem megbízha-
tó, állandó megvilágításra. Pál a hûség igényét önmagával szemben is 
érvényesíti. De nála, még ha ebbôl a helyes nézôpontból ítélik is meg 
ôt, a különbözô vélemények nem azzal a súllyal esnek a latba, mint az 
embereknél általában. Alig van valaki, aki nem az embertársai felôl 
érkezô bírálattól tartana leginkább. Pál erre nem sokat ad, még ha ke-
resztyén testvére is az, aki véleményt formál róla. Számomra pedig 
vajmi kevés jelentôsége van annak — jelenti ki —, hogy ti ítéletet 
formáltok rólam. Nem kell ebben a korinthusi keresztyén testvéreket 
lekezelô kijelentést látnunk. Minden emberi véleményre áll az, hogy 
megbízhatatlan. Ez akkor is így volna, ha valaki venné magának a bá-
torságot, és mintegy Krisztus bírói székébe ülve emberek által ren
dezett ítéletnapot tartana. A végsô ítélet kimondására senki emberfia 
nem kapott felhatalmazást Istentôl, még ha egyesek meg is próbál-
ják a maguk hatáskörébe vonni, amit Isten a végítélet napjára tartott 
fenn.

De nem kevésbé megbízhatatlan az a vélemény, amelyet önmagáról 
alkot a mások bírálatára nem sokat adó, függetlenül gondolkodó ember. 
Pedig 2,11-ben azt mondta az apostol, hogy ha valaki ismeri egyáltalán, 
ami az emberben lakik, akkor az az ô saját lelke. Most azonban nem 
az a kérdés, hogy az ember mit tud magáról, hanem hogy miképpen 
ítéli meg önmagát. Ehhez pedig az önmagához ôszinte emberbôl is 
hiányzik az a megbízható mérték, amely nélkül helytálló önbírálatról nem 
lehet szó. Ezért Pál még önmagáról sem alkot ítéletet. Nem mintha 
félne önmagába tekinteni, hiszen lelkiismeretében semmit nem tud 
önmaga ellen felhozni. Mint minden embernek, neki is szükséges 
önvizsgálatot tartania. De nincs olyasmi, ami miatt nyugtalankodnia 
kellene, amikor dolgait elsôsorban a hûség szempontjából mérlegeli. 
De nem ennek alapján tudja magát megigazult embernek. Kijelen-
tésébôl megtudjuk, hogy viszonya rendezett az Istennel, nincs tôle félni-
valója, de egyúttal azt is, hogy ezt a bizonyosságot nem a tiszta lelki-
ismeretébôl meríti. Az önmagáról alkotott vélemény ugyanis nem vol-
na megbízható, mert aki róla ítéletet alkot, az Úr az. Az Úr ítélete 
pedig nemcsak találó, hanem irgalmas is Jézus Krisztusért, és ô ebbôl 
meríti bizalmát Isten iránt.

(5) Az a belsô szabadság tehát, amellyel valaki függetleníteni tudja 
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magát mások vagy akár a saját véleményétôl, nem torkollhat felelôt-
lenségbe, sôt a legkomolyabb felelôsségtudatot válthatja ki belôle, mert 
dolgait Isten színe elôtt teszi mérlegre, és nem gyarló emberek szem-
pontjai alapján. Ne veszítsük szem elôl, hogy amirôl most szó van, az 
Isten munkatársai munkájának minôsítése. Egyébként ôk is, mint min-
den ember, egyedül kegyelembôl, hit által állhatnak meg igaz emberként 
Isten ítéletében. Éppen ezért jegyezte meg az elébb Pál, hogy nem az 
Isten megbízása alapján végzett munka eredményeire tekintve tudja 
magát megigazult embernek. A helyzet ennek a fordítottja. Mivel Isten 
igaznak fogadta el ôt, ezért szeretne küldetésében minél eredménye-
sebben helytállni. De hogy ez milyen mértékben sikerült, azt ember 
hitelesen meg nem mérheti, hiszen minden erre vonatkozó ítélete el-
hamarkodott és felületes. Úgyhogy — vonja le az apostol a következ-
tetést — idô elôtt ne ítélkezzetek bármirôl, amíg el nem jön az Úr! 
Az eredeti szöveg azt az idôt, amely elôtt idôszerûtlen ítélkeznünk, a 
 szóval fejezi ki. Ez pedig egy meghatározott idôpontra, mégpe-
dig az Úr eljövetelének az idejére utal. Tehát mindaddig, amíg ez be nem 
következik, csak elhamarkodottan és magalapozatlanul ítélkezhetünk Isten 
megbízottainak teljesítménye felett. Valaki azt mondhatná erre, hogy elô-
ször magának az apostolnak kellene ehhez a szabályhoz tartania magát, 
hiszen ô igen kemény ítéletet tudott mondani szolgatársaira (vö. 2Kor 
11,4kk; Gal 1,6kk; Fil 3,2kk stb.). Ezekben az esetekben azonban nem 
személyüket, hanem tanításukat tette mérlegre, s ha elhajlottak az 
evangéliumtól, azt nem hagyhatta szó nélkül. Most viszont olyanok 
teljesítményének méricskélését veszi célba az apostol, akik ugyanarra 
az egyetlen alapra építenek (lásd 3,10—11), csak nem ugyanabból az 
idôtálló, tûzpróbát kiálló anyagból.

Az újszövetségi reménység egyik legszilárdabb eleme az, amely Jézus 
eljöveteléhez kapcsolódik (1Thessz 4,17; Fil 1,23; Jn 12,26; 14,3; 17,24 
stb.). Most még bizonyos távolság van az Isten dicsôségébe távozott 
Úr és az övéi között. Hitük révén ugyan földi életük során is kapcso-
latban lehetnek vele, de ez még nem a látást és tapasztalást is magában 
foglaló közösség teljessége, ahogy ezt Pál 2Kor 5,6kk-ben nagy meg-
gyôzô erôvel kifejti. De majd azzal az Úrral lesz ilyen közvetlen talál-
kozásuk, aki egyúttal rávilágít a sötétségben rejtôzô dolgokra, és 
nyilvánosságra hozza a szív szándékait. Akkor — de csak akkor — majd 
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megmutatkozik minden életmû igazi értéke és mozgatórugója. A sö-
tétség említése ebben az esetben nemcsak az ember életének árnyol-
dalát idézi fel. Hasonlóképpen rejtve marad emberi megítélésünk elôl 
életmûvének valódi értéke is. Az Úr ugyan már most tisztában van vele, 
de nyilvánosság elé majd csak akkor tárja a rólunk megôrzött adatokat, 
amikor szemtôl szemben leszünk ôvele. 

Akkor pedig dicséretben mindenki az egyedül illetékestôl, Isten
tôl részesül. Különös, hogy dicséretrôl, és nem elmarasztalásról beszél 
az apostol, pedig 3,15-ben ezzel az eshetôséggel is számol. Valószínû-
leg ez a körülmény is a korinthusiak pártoskodásával függ össze. A 
csoportosulások ugyanis a gyülekezetben szolgálatot végzôk eltérô ér-
tékelése alapján jöttek létre. Pál számára nem életbevágóan fontos, 
hogy a gyülekezet érdeme szerint értékeli-e az ô munkáját, mert még 
a gyülekezet esetleges jó véleménye is megbízhatatlan. Ugyanis egyedül 
Isten értékelése a mértékadó. Az sem baj, ha a gyülekezet Istennek 
egyik vagy másik „munkatársát” (3,9) valamilyen okból elismeri, di-
cséri. A baj akkor kezdôdik, amikor keresztyének egy csoportja valaki 
irányában elfogulttá lesz, csak az ô értékét hajlandó elismerni, másokat 
viszont alábecsül. Ez a személyválogatás a gyülekezetért fáradozók 
között ugyanis a kétes értékû emberi teljesítményt helyezi elôtérbe, és 
megfosztja a gyülekezetet Krisztusnak a különbözô kegyelmi ajándé-
kokkal és feladatokkal rendelkezô emberek szolgálatán keresztül érvé-
nyesülô gazdagságától. Ezért aki munkájáért és teljesítményéért dicsé-
retre vagy elismerésre pályázik, ne embereknél, hanem Istennél keres-
se azt. Életének értéke a végsô számadáskor minden titokkal együtt 
napvilágra fog kerülni. A gyülekezet is bízza a végsô értékelést Istenre. Ad-
dig pedig fogadja el a gyülekezet a legjelentéktelenebbnek látszó szol-
gálatot is Ura szeretetének jeléül.
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9. Sorsközösségben Isten munkatársaival 
(4,6—13)

(6) Ezeket1 pedig, testvéreim, érettetek alkalmaztam magamra és 
Apollósra,2 hogy a mi példánkon tanuljátok meg: Ne „túl azon”, 
amik megírattak!3 Nehogy egyesek egyvalaki pártján állva felfu
valkodottá legyenek a másikkal szemben.4 (7) Mert kicsoda az, 
aki különbnek ítél téged? Valamint mid van, amit nem kaptál vol
na? Ha viszont kaptad, mit dicsekszel vele, mintha nem úgy kap
tad volna? (8) Már jóllakottak vagytok, már meggazdagodtatok, 
nélkülünk királyi uralomra kerültetek.5 Bárcsak valóban királyi 
uralomhoz jutottatok volna, hogy mi is veletek együtt uralkod
hatnánk! (9) Az a véleményem ugyanis, hogy Isten nekünk, az 
apostoloknak az utolsó helyet jelölte ki, mint halálra szántaknak,6 
mert látványossággá7 lettünk a világ számára, úgy az angyaloknak, 
mint az embereknek. (10) Mi bolondok a Krisztusért, ti pedig 
értelmesek a Krisztusban; mi erôtlenek, ti pedig erôsek; ti dicsô
séget élvezôk, mi pedig megvetettek.8 (11) Éhezünk is mindmáig 
és szomjazunk, szinte mezítelenül járunk,9 bántalmazást szenve
dünk, hányódunkvetôdünk10 (12) és küszködünk,11 miközben 
saját kezünkkel keressük meg kenyerünket;12 amikor gyaláznak, 
áldást mondunk,13 amikor üldöznek, elviseljük, (13) amikor rá
galmaznak, jó szót szólunk;14,15 olyanná lettünk,16 mint a világ sze
metje, mindenki söpredéke17 mind ez idáig.

a Szöveg érteLme 1Ezeket: a legtöbb magyarázó szerint ez a névmás 
a 3,5—4,5-ig terjedô szakaszra mutat vissza.306 van azonban, aki a már 1,18-tól 
leírtakra gondol,307 míg más308 csak a sáfárokra vonatkozó részre (4,1—5). ez 
utóbbi feltételezés látszik legelfogadhatóbbnak, mivel Pál a korábbi szaka-
szokból már levonta a gyülekezetnek szánt következtetéseket (például 
3,18—23), és most az van soron, hogy a gyülekezet sorsát a „sáfárokéval” 
állítsa párhuzamba. 

306 Wendland 1978, 39. o. Fascher 1980, 145. o. Schrage 1991—2001, 1. 334. o. 
Merklein 1992, 306. o.

307 Fiore 1985, 88. kk.
308 Sellin 1982, 75. o.
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2magamra és Apollósra: miért csak kettejüket említi, holott a gyülekezet-
ben Péternek is akadtak hívei (1,12; 3,22)? Barrett szerint Pál szándékosan 
hallgat más nevekrôl.309 Lampe feltételezi, hogy az „antiókhiai közjáték” (gal 
2,11—14) miatt kerüli Péter nevének említését.310 kevés azonban a támpon-
tunk ahhoz, hogy egy név elhallgatásából ilyen messzemenô következteté-
seket vonjunk le. nagyobb a valószínûsége Schrage észrevételének, aki sze-
rint apollós említése amellett szól, „hogy az ô hívei különösen is rászolgáltak 
a kritikára”.311 a levél sorai közül lépten-nyomon kitûnik annak a szellemi 
felsôbbrendûségnek a tudata és igénye, amely a korinthusi feszültségeknek 
minden bizonnyal egyik fô forrása lehetett. apollós jobban megfelelhetett 
ennek az elvárásnak, akit a Cselekedetek könyve alexandriai származású, 
ékesen szóló embernek mutat be (18,24). már 1,12 magyarázatánál szóba 
került a 9. számú szövegértelmezô jegyzet alatt, hogy Pál és apollós adott-
ságaik különbözôsége ellenére sem tekintik egymást vetélytársnak, hiszen 
apollós a levél megírásakor is Pálnál tartózkodik (16,12). kettôjüket a gyü-
lekezet egyes tagjai játsszák ki egymással szemben. 

3ne „túl azon”, amik megírattak: a tanulságot megfogalmazó mondat 
hiányos (elliptikus),312 ezért mind a lefordítása, mind pedig az értelmezése 
sok gondot okoz. a  elöljáró tárgyesettel található meg itt a semleges 
névelôvel fônevesítve (valamin „túl”, valami „felett” álló). a hiányzó igealakot 
néhány késôi kézirat -nal (valamire gondolni, törekedni, lásd 2, Cvid, 
D2 és még sok késôbbi kézirat) pótolja. amikor egy szövegrész nehezen 
érthetô, azonnal felmerül a szövegromlás vagy késôbbi betoldás (glossza) 
lehetôsége. ez történt ebben az esetben is egyesek szerint.313 maga Conzel-
mann Weiß-szel egyetértésben a mondat értelmét ma már megfejthetetlennek 
tekinti. Barrett is úgy gondolja, hogy „az utalás a körülményekkel ismerôs 
író és olvasó számára világos volt, de számunkra már homályos”.314 Lietz-
mann viszont felteszi magának a kérdést, hogy nem állhat-e a különös for-
dulat mögött egy korinthusban népszerû jelszó, amely egyes gyülekezeti 
tagok perfekcionista, hitbeli és erkölcsi elbizakodottságát volt hivatva kife-

309 Barrett 1968, 106. o.
310 Lampe 1990, 27. o.
311 Schrage 1991—2001, 1. 334. o.
312 BD 479—483. §.
313 Conzelmann és mások is Baljont említik a múlt század végérôl, lásd Conzel-

mann 1969, 105. o.
314 Barrett 1968, 107. o.
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jezésre juttatni.315 érdemes még Wallis javaslatán316 is elgondolkodnunk: nem 
arról a — már az ószövetségben megfogalmazott — parancsról van-e szó, 
amely megtiltja, hogy a Biblia szavaihoz bárki is hozzátegyen (vö. 5móz 4,2; 
13,1; jel 22,18)? Wendland viszont Pál részérôl nem tud feltételezni ilyen 
ragaszkodást a Biblia betûjéhez.317 a különbözô megoldási javaslatok közül 
még Lietzmanné tûnik a legelfogadhatóbbnak, gondolva arra, hogy Pál éppen 
a következô versekben fordul szembe határozottan és metszô iróniával a 
magukat már minden nehézségen túltevô korinthusi keresztyénekkel. ôk 
azok, akik könnyû szívvel túlteszik magukat a többi gyülekezetben elfogadott 
renden (vö. 4,17; 7,17; 11,16; 14,33), és azok is, akik a „minden szabad 
nekem” felkiáltással némítják el erkölcsi aggályaikat (6,12; 10,23). Wendland 
ezt a felfogást egyenesen az apostol igehirdetésének tudja be, amely a törvény 
nyûgei alól való felszabadulást hirdette.318 véleményével Wendland mintha 
Lütgert nézetét osztaná, aki a korinthusi szélsôségesekben „ultrapaulinuso-
kat”, vagyis Pál teológiáját végsô következményeiben vallókat lát.319

ezzel már érintjük is a kérdéses szövegrész másik sokat vitatott problé-
máját: hogyan kell értenünk a kérdéses szólás „amik megírattak” kitételét? 
amint láttuk, Wendland ezt a mellékmondatot is a jelszó részének tekinti, 
mégpedig olyan részének, amely kifejezésre juttatja, hogy egyesek magukat 
az ószövetség felett állónak tekintik. véleményével tehát Bengel mögé so-
rakozik, aki erre a páli megjegyzésre vonatkozóan már a Gnomon címû mû-
vében kimondja: „ugyanis a teljes írás a mi vezérfonalunk, amelyet mellôzve 
vagy amelyen túllépve nem foglalhatunk állást semmiben.”320 nem valószínû 
azonban, hogy Pál a keresztyének viszonyát az ószövetséghez ilyen rövid 
úton intézné el, és csak ennyiben hagyná (vö. gal 3; 2kor 3). a magyarázók 
nagy része azonban az „amik megírattak” mellékmondatot már nem a jelszó 
szerves tartozékának, hanem az alaptalan elbizakodottságot korlátok közé 
szorító páli kiegészítésnek tekintik. Csakhogy ebben az esetben mi az, ami-
re az apostol hivatkozik? a lehetséges válaszok széles skálájának érzékelte-
tését újra csak Wallis elképzelésével kell kezdenünk. ô úgy gondolja, hogy 
a mellékmondat a közvetlen szövegkörnyezetre, mégpedig a 6. vers elejére 
utal, vagyis Pál és apollós levélben ismertetett példájára.321 éppen ezért a 

315 Lietzmann—Kümmel 1969, 19. o.
316 Idézi Fascher 1980, 147. o. Vö. ThLZ, 75 (1950). 506—508. o.
317 Wendland 1978, 39. o.
318 Uo. 39. o.
319 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetének b) pontja alatt.
320 Bengel 1952,149. o.
321 ThLZ, 75 (1950). 506—507. o.
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vonatkozó névmásnak néhány késôi kéziratban (D, F, g kódex és a szöveg-
tanúk többsége) megjelenô egyes számú változatát („ami megíratott”) tekin-
ti eredetinek. ez a megoldás vonzónak tûnik, de ellentmond neki az a körül-
mény, hogy amikor Pál az imént leírtakra hivatkozik, akkor a  igét vagy 
jelen idôben (például 1kor 4,14; 14,37; gal 1,20 stb.), vagy pedig aorisz-
toszban használja (például 1kor 5,11; 9,15; róm 15,15; 16,22 stb.).

a befejezett múltbeli cselekvés érzékeltetésére szolgáló szenvedô alakú 
perfectumot viszont többnyire ószövetségi idézetek bevezetéseként alkal-
mazza (lásd 1kor 1,19; 1,31; 2,9; 3,19 stb.). De azok véleménye sem egy-
séges, akik itt az ószövetségre történô utalást látnak. Lang,322 Fascher,323 
kleinknecht324 és merklein325 a levélben már eddig idézett ószövetségi ige-
helyekre történô utalásnak, míg például Barrett326 és Schrage327 az ószövet-
ség egészét, az „írásszerû gondolkodás és életfolytatás követelményét” érin-
tô utalásnak tekinti. Be kell látnunk azonban, hogy a két utóbbi vélemény 
szembeállítása nem felel meg a páli írásszemléletnek. az 1—4. fejezetben 
idézett és a mondanivalót döntô pontokon alátámasztó igehelyeket Pál nem 
az ószövetségbôl önkényesen kiragadott mondatoknak, hanem az ószövet-
ségi kinyilatkoztatás lényegét képviselô kijelentésnek szánja. Szerinte ugyan-
is Isten már az ószövetségben olyan Istennek mutatkozik, amilyennek jézus 
krisztusban ismerhetô meg. 

4a másikkal szemben: ennek a célhatározói mondatnak is megvannak a 
fordítási és értelmezési nehézségei. a mondat alanya egyes számban áll (), 
és a gyülekezet egyes tagjait jelöli meg. a magyar nyelvben kénytelenek va-
gyunk áttenni többes számba, mert különben megzavarná az „egy” személy-
névmásnak az elôbbitôl eltérô következô szerepét () a kijelen-
tésben. — az apostoli intés úgy is érthetô, hogy a gyülekezet egy-egy tagja 
részrehajlásból valamelyik munkatárs iránt szembekerül a gyülekezet többi 
tagjával, s magát felettük állónak hiszi.328 a magyarázók többsége szerint 
azonban Pál attól akarja megóvni olvasóit, hogy az egyik munkatárs iránti 
elfogultságból lebecsüljék a másik munkatárs szolgálatát. mindkét értelme-
zés igazolható a szöveggel, és megfelel a levélbôl kikövetkeztethetô gyüle-
kezeti helyzetnek is. mivel azonban Pál a vers elején önmagát és apollóst 

322 Lang 1986, 63. o.
323 Fascher 1980, 146. o.
324 Kleinknecht 1984, 224., 233—234. o.
325 Merklein 1992, 308. o.
326 Barrett 1968, 107. o.
327 Schrage 1991—2001, 1. 335. o.
328 Így érti Fascher 1980, 146. o.
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említi, nagyon valószínû, hogy ô az „egyik” és apollós a „másik”, akiket nem 
szabad kijátszani egymással szemben. 

5Már jóllakottak vagytok, már meggazdagodtatok, nélkülünk uralom-
ra kerültetek: mindhárom kijelentés ironikus, egyúttal átvitt értelemben 
veendô. nem egyszer így fejezi ki belsô értékeire tekintettel a sztoikus bölcs 
is a helyzetével való elégedettségét.329 az Újszövetségben ezzel szemben a 
végsô, eszkatologikus állapotot szemléltetik ezekkel a fogalmakkal. így szól-
nak a boldogmondások a jóllakásról Isten országában (mt 5,6; Lk 6,21), vagy 
ellenkezô elôjellel Pál az önmaguk érdemeivel elteltekrôl a Filippi levélben 
(3,19; lásd még róm 16,18). így fejezheti ki a gazdagság az Isten világából 
áradó bôséget vagy éppen — mint jelen esetben — az önáltató önelégültséget 
(1kor 1,5; 2kor 6,10; róm 2,4; jel 2,9; 3,17).

az „uralkodás” pedig a „kegyesek világuralma” formájában régtôl fogva a 
végidôkkel kapcsolatos reménységek közé tartozott (2móz 19,6; ézs 61,6; 
1Pt 2,9; jel 1,6). a „nélkülünk” kitétel mindezeken túlmenôen kétféleképp 
érthetô: segítségünk vagy részvételünk nélkül. az exegéták többsége az 
utóbbi változat mellett van.

6halálra szántaknak: az általános vélemény szerint Pál valószínûleg az 
arénában küzdô gladiátorokhoz hasonlítja magát és munkatársait.330 a gla-
diátorokra viszont valóban ráillik a „morituri”, azaz „halálba menô” jelzô, 
hiszen ôk köszöntötték így az amfiteátrumi ünnepség rendezôjét: „ave, mo-
rituri te salutant!” (üdv, a halálra készek köszöntenek!)331 mint a római Biro-
dalom minden nagyobb városában, korinthusban is kedvelt szórakozás le-
hetett a gladiátorviadalok megtekintése.

7látványossággá: a görög szövegben  áll (vö. zsid 10,33), amely 
„teátrum” (színház) formában nemzetközi jövevényszóvá lett, és a magyar 
nyelvben is otthonra talált. ez a körülmény is alátámasztja azt a feltevést, 
miszerint Pál az apostoli szolgálat jellemzésére a képet a gladiátor halálra-
szántságához hasonlóan az amfiteátrumok életébôl kölcsönzi. 

8ti dicsôséget élvezôk, mi pedig megvetettek: az ironikus egybevetések 
sorát az apostol az ókori retorika egyik szívesen használt eszközével, kiasz-
tikus szerkesztéssel zárja, vagyis az egymást keresztezô vonalakkal írt görög 
 betûhöz hasonlóan a párhuzamos felsorolás egy vagy két tagjának sor-
rendjét váratlanul megfordítja.

329 Lásd Schrage 1991—2001, 1. 338. o. 138. jegyz.
330 Tertullianus inkább állatviadalokra szántakra gondol, lásd Schrage 1991—2001, 

1. 341. o. Vö. 1Kor 15,32.
331 Terényi József: Gladiátori (amfiteátrumi) játékok. In: Gulyás 1981, 201. kk.
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9szinte mezítelenül járunk: az eredeti szöveg mezítelenségrôl szól (új 
protestáns fordítás: ruhátlanok vagyunk), ám ez természetesen nem értendô 
szó szerint. a zsidó ember megalázónak tekintette, ha ruhátlanul került va-
lakinek a szeme elé. ezért a magyarázók arra gondolnak, hogy az apostol itt 
a sok utazásban lerongyolódott ruházatra utal (hasonlóképpen róm 8,35-ben 
és 2kor 11,27-ben is). ezért vált szükségessé a fordításban a „szinte” szócs-
kát a szöveghez toldani. 

10 hányódunk-vetôdünk: a Pál által használt ige () hapax lego-
menon, azaz csak egyszer fordul elô az Újszövetségben, és az állandó lakó-
hellyel nem rendelkezô ember sorsát idézi fel bennünk. a „bolyongás” (új 
protestáns fordítás) inkább saját elhatározásból történô céltalan vándorlást 
jelent. 

11küszködünk: a  szóval és a belôle képzett igével Pál általában a 
verejtékes munkával végzett missziói tevékenységet jelöli meg (vö. 1kor 3,8; 
15,10.58; 16,16; 2kor 6,5; 10,15; 11,23.27; gal 4,11 stb.). a „fáradozás” a 
mai magyar nyelvben már-már szólammá kopott, ennélfogva nem adja visz-
sza a görög szó vaskosabb tartalmát.

12keresssük meg kenyerünket: az  (munkálkodni) igének nem 
szó szerinti, de nem is szabad, hanem értelem szerinti fordítása. 

13amikor gyaláznak, áldást mondunk: a megfogalmazás arról árulkodik, 
hogy Pál valamilyen úton-módon ismerhette és természetesen elkötelezô 
erejûnek tekinthette a jézus tanítását közvetítô hagyományt (vö. Lk 6,28; mt 
5,44; róm 12,14). hogy ez nem szórványos és véletlenszerû találkozásnak 
minôsíthetô a között, amit jézus és az ô apostola képviselt, annak igazolá-
sához hivatkoznunk kell 1kor 6,7-re, ahol keresztyének világi törvényszékek 
elôtt való pereskedésérôl, 7,12—13-ra, ahol a válás tilalmáról, 9,14-re, ahol 
az evangélium hirdetôinek ellátásáról, vagy 1thessz 5,2-re, ahol pedig az Úr 
napjának tolvajként, váratlanul bekövetkezô eljövetelérôl van szó. még sok-
kal többre is hivatkozhatnánk, ha nem csak a szavakban is egybecsengô 
kijelentéseket vennénk alapul. ezek az észrevételek azért olyan jelentôsek 
Pál apostol teológiai megítélésében, mert még ma is él az Újszövetséggel 
foglalkozó teológusok körében az a — leghatározottabban Bultmann által 
képviselt — nézet, hogy Pál a jézus-hagyományról „lényegében nem vesz tu-
domást”, mert „jézus igehirdetése az ô számára, legalábbis lényegét tekint-
ve, nem jelentôs”.332 vele szemben — amint láttuk — Pál tanításában is tuda-
tosan jézushoz igazodik, sôt számára jézus földi életében elhangzott szavai 
jelentik a végsô tekintélyt (lásd 1kor 7,10—11; 7,40), noha neki jézus kétség-

332 Bultmann 1993, 1. 190. kk. Vö. még Bultmann 1959, 35. o.
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kívül a feltámadott urat jelenti. mindehhez járul még az a megfigyelés is, 
hogy jézusnak azok a szavai, amelyekre Pál hivatkozik vagy csupán a sorok 
között utal, máté és Lukács evangéliumának a szerzôi által márktól függet-
lenül felhasznált hagyományanyaggal mutatnak rokonságot, tehát a feltéte-
lezett Q-forrásból vagy Logion-forrásból eredhetnek. Pálnak a kapcsolata 
ezzel a forrásanyaggal jelentôsen módosítja mind Pál, mind pedig a Q-forrás 
közkeletû teológiai megítélését.333 

14jó szót szólunk: az itt szereplô igének rendkívül gazdag a jelentéstar-
talma. a „vigasztalni”, „meginteni” jelentés nem illik az összefüggésbe. mint 
apCsel 16,39-ben, úgy itt is a javasolt formula tûnik a legalkalmasabbnak a 
mondanivaló visszaadására. 

15az úgynevezett „viszontagságkatalógusok” (görög eredetû német szak-
kifejezéssel: Peristasenkataloge): az ókorban széles körben elterjedt irodal-
mi mûfaj volt, amellyel a szerzô valamiféle prózai ritmust követve az embe-
ri élet jelentôs eseményeit, fôként megpróbáltatásait gyakran személyes 
vallomásként sorolja fel. Példaként a monumentum ancyranum feliratára 
szoktak hivatkozni.334 ez a szöveg azonban augustus császár életmûvének 
kiemelkedô sikereit sorolja fel. a viszontagságokat tartalmazó listák inkább 
a sztoikus és cinikus filozófusokra, valamint az apokaliptikus szerzôkre jel-
lemzôek.335 ezek a katalógusok sokféle célt szolgálhattak, de leginkább az 
igazi bölcsnek a mostoha körülmények között is megôrzött rendíthetetlen-
ségét (ataraxiáját) kellett bizonyítaniuk.

Ilyen viszontagságkatalógusokat bôven találhatunk a páli életmûben is 
(1kor 4,11kk-n kívül 2kor 4,8—9; 6,4kk; 11,23kk; róm 8,35; Fil 4,12). noha 
ezek a felsorolások Pálnál is megôrzik a mûfaj jellegét, formai és tartalmi 
szempontból mégis jelentôsen eltérnek egymástól, mégpedig a szövegkör-
nyezet igényei szerint. a viszontagságok megjelenhetnek igei (1kor 4,11kk), 
igei névszói (2kor 4,8—9; Fil 4,12) vagy névszói (2kor 6,4kk; 11,23; róm 
8,35) megfogalmazásban. tartalmilag pedig szemléltethetik az apostoli lét 
esendô voltát (2kor 11,23kk), ellentmondásos voltát (1kor 4,11kk; 2kor 
4,8—9; 6,4kk; Fil 4,12) vagy Isten állhatatos szeretetét (róm 8,35). mint ezt 
más mûfajok esetében is tapasztalhatjuk, a viszontagságkatalógusokkal is 
nagy alkotói szabadsággal bánik az apostol, és azokat minden esetben a 
mondanivaló szolgálatába állítja. 

333 Lásd Cserháti 1996, 98. kk., valamint Berger 1995, 324. kk.
334 Bultmann 1993, 217. o. Lásd még Bultmann 1984, 19. o.
335 A hivatkozásokat lásd Schrage 1991—2001, 1. 331. o. 94—96. jegyz.
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16lettünk: a szó az eredeti szövegben szenvedô formában szerepel, ezért 
Isten döntésére utal (passivum divinum). 

17a világ szemetje, mindenki söpredéke: mindkét szó eltávolításra váró 
szennyel függ össze. a legtöbb magyarázó megemlíti, hogy eredetileg bûn-
bakká kiszemelt és feláldozandó „alja embereket” jelölt a korai görög vallá-
si életben.336 ezért néhányan feltételezik, hogy Pál ezekkel a szavakkal az 
apostolok bûnbak voltát akarja hangsúlyozni. a szakasz gondolatmenetében 
azonban semmi nem utal erre. ugyan nem egy helyen úgy beszél a szolgá-
latáról, mint Istennek szóló kedves áldozatról (2kor 2,14kk; Fil 2,17; kol 
1,24; 2tim 4,6), de sehol sem tulajdonít ennek helyettesítô vagy engesztelô 
jelleget.

a LevéLréSzLet kIBontáSa (6) Az eddigiekben Pál önmagát és  
Apollóst állította gondolatmenetének elôterébe, mint akik a legtöbbet 
fáradoztak a gyülekezetért, és a legnagyobb hatást gyakorolták rájuk. 
Mindarra, amit magukról elmondott, elsôsorban nem saját maguknak 
volt szükségük, hiszen a gyülekezetben támadt feszültség, még ha sze-
mélyükhöz kapcsolódott is (1,12), nem rajtuk múlott. Ôk nem verseny-
társaknak tekintették egymást, noha ez is elôfordulhatott volna (lásd 
Fil 1,17), hanem olyan munkatársaknak, akik kiegészítik egymás mun-
káját (vö. 3,5kk). Amit tehát a saját helyzetükrôl elárult, vagyis fele-
lôsségükrôl munkaadójuk, Isten iránt (4,4), a megváltásra szoruló em-
berekért vállalt, önmagukat nem kímélô szolgálatukról (3,21kk), az 
emberi igények megalkuvó kiszolgálásának elutasításáról (1,18kk; 2,6; 
2,13; 4,3), egyszóval mindazt, amit az apostol magára és Apollósra 
alkalmazott, érettük, a részekre szakadt gyülekezetért írta, hogy az 
ô példájukon tanuljanak. Ha viszont van valami, amiben példát ve-
hetnek tôlük, vagy — ahogyan a továbbiakban fogalmaz (4,16) — amiben 
utánozhatják ôket, akkor kell, hogy legyen valami közös az apostolok 
és a gyülekezet minden rendû és rangú tagjának helyzete és sorsa között, 
amiben a helyzetükbôl eredô minden eltérés ellenére is hozzájuk kell 
igazodniuk. A következô szenvedélyes, ironikus, az apostoli sors el-
lentmondásosságát feltáró sorok ebben az összefüggésben kapnak ér-
telmet.

Két tekintetben van mit tanulniuk Páltól és Apollóstól a korinthusi 

336 Vö. Schrage 1991—2001, 1. 349. o.
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hangadóknak, és természetesen ennek megfelelôen kell változtatniuk 
az áldatlan állapotokon. Elôször is meg kell tanulniuk, hogy ne lépje-
nek „túl azon”, amik megírattak. Pál már eddig is igyekezett felde-
ríteni és felfedni a korinthusi gyülekezetben támadt ellentétek kiváltó 
okait, mozgatórugóit. Felismerte, hogy az „egyházszakadás” egy mé-
lyebben rejlô torzulás következménye. Elsôként az emberi bölcsesség 
és a megejtô szónoki készség túlértékelését és a kereszt igéjének alá-
becsülését leplezi le mint olyasmit, ami a gyülekezetben tevékenykedô 
egyes igehirdetôkre esküvô pártok kialakulásához vezetett. Most még 
az elôzônél is mélyebbre ás, és rátapint a józan mértéket nem ismerô és 
túlzásokat kedvelô hajlamra. Bizonyára az emberi bölcsesség nagyra ér-
tékelése is abból a görög filozófia, fôként pedig a sztoikus gondolat-
rendszer által sugallt meggyôzôdésbôl fakadt, hogy aki mindent meg-
ért, az fölébe kerekedhet mindennek. Ám ez a nagyralátás a gyülekezet 
sok más megnyilvánulásából is kitetszik.337 A keresztyén gyülekezet 
számára azonban az igazság végsô mértéke Isten igéje — amit a korabeli 
keresztyének az Ószövetségben találhattak meg —, és nem az emberi 
értelem és belátás. Ezen a síkon a kutató emberi értelem ugyan nem 
kap mindenre választ, de megtudhatja, amit Isten döntött az emberrôl 
(vö. 1Kor 8,1kk; 13,12; Gal 4,4), úgy, ahogy az a megfeszített és fel-
támadott Krisztusban végérvényessé vált (1Kor 1,18kk). Felhozhatnánk 
mindezzel szemben azt a páli kijelentést, amely szerint „az Írás betûje 
megöl, és a Lélek az, ami megelevenít”. Pedig ezt ugyancsak a korin-
thusi gyülekezetnek írja (lásd 2Kor 3,6). Pál keveredett ellentmondás-
ba? Nem, a szellemi front változott meg idôközben a gyülekezetben. 
Míg az elsô levél megírása idején az evangéliumi szabadsággal való 
rajongó visszaélés volt a fô kísértés, a késôbbiek során éppen ennek a 
szabadságnak a megnyirbálása az Írás betûjére hivatkozva.

A másik tanulnivaló Páltól és Apollóstól, hogy ne legyenek egyesek 
egyvalaki pártján állva felfuvalkodottak a másikkal szemben. Ami-
kor az apostol újra szóvá teszi azt a részrehajlást és elfogultságot, amely-
lyel a gyülekezet egyik vagy másik csoportja a közöttük tevékenykedô 
igehirdetôk közül valakit a másik rovására kisajátít magának, ezt fel-
fuvalkodottságnak bélyegzi, és ezzel a gyökerénél ragadja meg a kérdést. 

337 Lásd a 3. számú szövegértelmezô jegyzetet.
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A bajok hátterében felfuvalkodottság van, vagyis a gyülekezi tagjai kö-
zül sokan nemcsak az emberi bölcsességet, hanem önmagukat is túlér
tékelik. A felfuvalkodottságban Pál a kegyesek kardinális vétkét látja. 
Hányszor kel ki az ellen a versenyszellem ellen ( = vetélkedés: 
2Kor 12,20; Gal 5,20; Fil 1,17; 2,3), amely megmérgezi a keresztyén 
közösségek életét is. Magukat keresztyénnek vallók is mindenáron túl 
akarják lépni saját árnyékukat, elsôk akarnak lenni Isten elôtt, és nagyobb
nak akarják tudni magukat keresztyén testvérüknél. A kereszt felé tartó 
Jézus körül azon vitatkozó tanítványok szelleme, hogy közülük ki a 
nagyobb (Mk 9,34 és párh.), sajnos kiirthatatlan. A felfuvalkodottság 
pedig egyáltalán nem tekinthetô megbocsátható gyarlóságnak. Pál jel-
zi, hogy akin ez a lelkület erôt vesz, az letért a megigazulás alapjáról, 
és már nem Isten kegyelmébôl, hanem saját kegyelmébôl akar élni. De 
nem túloz-e az apostol, amikor az igehirdetôk személyét illetô váloga-
tásból ilyen súlyos diagnózist állít fel, és ilyen messzemenô következ-
tetéseket von le? Azt kell mondanunk, hogy nagyon is jól ismeri fel a 
korinthusi gyülekezetben lezajló folyamat természetét. Mert azáltal, 
hogy egy csoport a jelentôs keresztyén személyiségek közül valakit 
mindenki más fölé helyez, és magát az ô hívének vallja, a maga jelen-
tôségét is emelni kívánja.338 

(7) Azt, hogy a pártoskodásnak ez az áldatlan helyzete a gyüleke-
zetben ilyen indítékokból állhatott elô, Pál szenvedélyes és leleplezô 
kérdéssora is alátámasztja: Mert kicsoda az, aki különbnek ítél té
ged? — szól az elsô kínos kérdés. Látszólag a gyülekezet tagjai tesznek 
különbséget, mégpedig a közöttük munkálkodó igehirdetôk között, 
valójában azonban ennek a különbségtételnek a révén ôk akarnak különbnek 
látszani, mások fölé kerekedni. Az apostol által használt görög szó () 
nem az egyes szolgálattevôk vagy keresztyének között ténylegesen meg-
lévô különbséget kérdôjelezi meg, hiszen errôl a sokféleségrôl ô maga 
is szól 3,6-ban, hanem azt a minôsítést, amelyet az ember magának vagy 
másoknak kioszt. Az ilyen minôsítés egyedül Isten elôjoga (4,4), ô 
pedig ezt „a kereszt igéjében” (1,18kk) hozza nyilvánosságra, amely 
szerint minden emberi érdem elégtelen, de mindenki számára elégsé-
ges Isten irgalma és kegyelme.

338 Lásd az 1,12-höz fûzött 9. számú szövegértelmezô jegyzetet.
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Nemcsak minden ember más, mint ahogy nincs két egyforma levél 
a fán, hanem a Krisztus-hit révén osztályrészül jutott adottságokban 
is különböznek egymástól az emberek. De mid van — teszi fel a kérdést 
Pál —, amit nem kaptál volna? Nyilván arra céloz a kérdésével, hogy 
ha van is különbség adottságaink között, az végsô soron nem a saját 
erôfeszítésünk gyümölcse, hanem Isten ajándéka. Barrett339 és Schra-
ge340 megjegyzi, hogy Augustinus a pelagiánusokkal szembeszállva ez-
zel az igehellyel támasztotta alá az ember teljes romlottságáról szóló 
tanítást. Az apostol azonban itt inkább arra teszi a hangsúlyt, hogy 
lehet valakiben valami jó is, csakhogy az Isten ajándéka. Ahogy Kálvin 
is érti: „Aki tehát a valódi Istennek tetszô alázatot akarja megtanulni, 
az hagyjon fel az önmagának szóló tetszelgéssel, és tartsa szem elôtt, 
hogy önmagában semmi jóval nem rendelkezik. Ha viszont az Úr jó 
dolgokkal ajándékozta meg, akkor ez eggyel több ok arra, hogy alázatos 
hálát tanúsítson Isten kegyelme iránt.”341 Ha tehát kaptad — vonja le 
Pál a következtetést —, mit dicsekszel vele, mintha nem úgy kaptad 
volna? Képtelenség ezért, hogy keresztyének között a mindenki más 
elé helyezett igehirdetônek vagy az ô csodálójának vélt vagy valós ki-
válósága vetélkedés alapjává legyen, azzal valaki kérkedhessen, és — ami 
ezzel együtt jár — másokat lenézhessen. A helyzetét jól értô emberben egy
szerre van jelen a szégyenkezés alkalmatlansága miatt, a hála a mindezek elle
nére meglévô jó tulajdonságokért és a szívós törekvés ezek kamatoztatására 
(vö. 1Kor 1,30—31).

(8) A korinthusi gyülekezet meghasonlásához a mindenki fölé ke-
rekedés vágyán és az önigazság hajszolásán kívül és mindezzel mégis 
összefüggésben nagymértékben hozzájárult egy teológiai eltévelyedés is, 
amely szerint sokan azt képzelték, hogy ôk már célba érkezett, perfekt keresz
tyének. Ma már nehéz kideríteni, hogy mire alapozták ezt a meggyôzô-
désüket. Schmithals gnosztikusokat vél látni bennük, mert Antiókhiai 
Ignác342 és Alexandriai Kelemen343 szerint a gnosztikusokra jellemzô, 

339 Barrett 1968, 108. o.
340 Schrage 1991—2001, 1. 351. o.
341 Kálvin 1920, 58. o.
342 Adv. haer. I.23,5.
343 Strom IV.23,149.
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hogy hitük szerint a gnózis elnyerésével már a földi létben részük lehet 
a feltámadásban.344 2Tim 2,18-ban, ahol olyanokról van szó, akik már 
a feltámadáson átesett embereknek hiszik magukat, valóban gnoszti-
kusokra történhet utalás, de a kutatók többsége ugyanezt az elképzelést 
a korinthusiakról — vagyis egy jóval korábbi idôpontra nézve — nem 
tudja feltételezni. Barrett lehetségesnek tartja, hogy az 1Kor 15-ben 
említett feltámadástagadók is a már a múltban átélt feltámadás hitében 
gondolkodtak így, de ezt a feltevést ô is megkérdôjelezi.345

Ha a korinthusi gyülekezetben ilyen mértékben nem is cserélték fel 
az eljövendôt a jelennel, annyi mégis nyilvánvaló Pál érvelésébôl, hogy 
a „realizált eszkatológiára”,346 vagyis az eljövendôk elôvételezésére nagyobb 
hangsúly került, és háttérbe szorult az „eszkatológiai fenntartás”,347 az 
a tudat, hogy a teljesség állapota még hátravan. Az apostol szavai Jé-
zusnak Isten országához fûzött ígéreteire emlékeztetnek.348 Korinthus-
ban ezekbôl az ígéretekbôl bizonyára sok mindent már valóságnak 
köny veltek el. Talán éppen az Isten Lelkének megnyilvánulásaira hi-
vatkozva, hiszen a levélbôl kiialakítható összképbôl (12—14. fejezet) 
kitûnik, hogy ezeknek a korinthusi keresztyének milyen nagy jelentô-
séget tulajdonítottak.349

Heinrici és Lietzmann kommentárjukban Pál mondatait ténymeg-
állapításoknak, és nem kérdéseknek értik, mintha mindaz, amirôl be-
szél a korinthusi gyülekezettel kapcsolatban, fedné a valóságot. Aligha 
lehet azonban szavait másként érteni, mint keserû iróniaként, amellyel 
rá akarja ôket ébreszteni arra az ellentmondásra, amely az ô elképzelésük és 
az apostoli sors között feszül: Már jóllakottak vagytok — veti a korin-
thusiak szemére. Önelégültek lettek, akik már nem éhezik és szomjú-
hozzák az igazságot (Mt 5,6), már nem szorulnak rá Isten bocsánatára. 
Már meggazdagodtatok — folytatja az apostol a szemrehányást. Nincs 
már hiányérzetük, mert ahogy maga az apostol említette, „minden te-

344 Lásd Schmithals 1956, 147. o.
345 Barrett 1968, 109. o. Az egész kérdéshez lásd az I. fejezet 3. alfejezetének b) 

pontját és az 1Kor 15,12-höz fûzött 1. számú szövegértelmezô jegyzetet.
346 Barrett 1968, 109. o.
347 „Der eschatologische Vorbehalt”, lásd Conzelmann 1969, 107. o.
348 Lásd a 8. vershez tartozó 5. számú szövegértelmezô jegyzetet.
349 Vö. Käsemann 1968, 193. kk.
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kintetben meggazdagodtak minden igével és minden ismerettel” (1,5), 
aminél többet véleményük szerint már nem is várhatnak. Nélkülünk 
királyi uralomra kerültetek — fogalmazza meg végül Pál félreérthe-
tetlenül és teljes súlyával a korinthusiak eltévelyedését. Szavaival min-
den kétséget kizáróan az Isten országához, pontosabban az Isten kirá-
lyi uralmához kapcsolódó reménységet érinti. Amikor ugyanis ez a 
reménység valóra válik, akkor minden istenellenes hatalom erejét vesz-
ti, és „Isten lesz minden mindenekben” (1Kor 15,28). A korinthusi 
gyülekezetben tehát sokan abba a hitbe ringatták magukat, hogy Isten 
hatalmából részesülve már most sikerül nekik minden rossz felett úrrá 
lenniük. Nem véletlenül ismétli az apostol a „már” idôhatározó szócs-
kát. Mert nem a reménységük hamis, hanem annak idôzítése a földi 
lét keretei közé.

Ha igazuk volna a korinthusi rajongóknak, akkor Pálnak velük együtt 
kellene királyi uralomra kerülnie. Ez azonban csak nélküle mehetett 
végbe — jegyzi meg ironikusan —, mert ô a saját életében és szolgálatá-
ban még nem tapasztalja Istennek ezt a minden akadályon diadalmas-
kodó hatalmát. Nyilván ennek még nincs itt az ideje, de a korinthusiak 
számára sem jött még el ez az idô. Ezért az apostol sem kívánhat mást: 
Bárcsak valóban királyi uralomra kerültek volna a korinthusiak, 
mert akkor ô és munkatársai is velük együtt uralkodhatnának. 
Nincs tehát kivételezett helyzetben sem az apostol, sem más keresz-
tyén. Sorsuk alapjában véve közös. Még itt élnek ebben a világban, de már nem 
e világhoz igazodnak.

(9) Jó tehát, ha a gyülekezet nem ámítja magát hamis reményekkel, 
és nem ringatja magát a mindenek felett álló ember biztonságának 
ábrándjába, hanem figyel az apostol sorsára, és felkészül arra, hogy 
maga is kivegye belôle a részét. De nemcsak arról van szó, hogy az 
apostol és a gyülekezete, amíg a jelen világ körülményei között él, nem 
igényelhet magának kivételes sorsot, hanem arról is, hogy még a küz
delmes emberi sorsból is a nehezét kell vállalniuk. Az a véleményem ugyan
is — írja Pál —, hogy Isten nekünk, az apostoloknak az utolsó helyet 
jelölte ki mint halálra szántaknak. Az Isten küldöttének tehát a köz-
véleményben, a társadalom értékrendjében az utolsó hely jut. A meg-
alázó helyzeten túlmenôen azonban ez azt jelenti, hogy mint a ko rabeli 
gladiátorok, el vannak jegyezve a halálnak, állandó halálos fe nye ge-
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tettségben élnek. „Mert mi, akik élünk, szüntelenül a halálnak va gyunk 
kiszolgáltatva” — vallja 2Kor 4,11-ben —, jelentse ez akár a naponkénti 
ôrlôdést a szolgálatban (2Kor 4,10; 11,27kk), a test fogyatékosságait 
(2Kor 12,7kk; Gal 4,15) vagy a közvetlen életveszélyt (1Kor 15,30kk; 
2Kor 1,9; 2Kor 11,24kk).

Ugyanakkor az apostol nem hagy kétséget afelôl, hogy ezt az utolsó 
helyet az emberi együttélésben Isten jelölte ki az ô küldötteinek és velük együtt 
egész népének, az egyháznak, nem pedig a társadalmi megvetés vagy rossz-
indulat. Pál itt nem mond mást, mint amit Jézus fogalmazott meg Isten 
akaratáról a népében érvényes renddel kapcsolatban: „Aki nagy akar 
lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok, és aki elsô akar lenni közötte-
tek, legyen mindenki rabszolgája.” (Mk 10,43—44 és párh.) Az elsô, aki 
a végsô következményéig, a kereszthalálig ehhez a rendhez igazodott, 
maga Jézus volt (Mk 10,45). Pál tehát azoknak, akik egy dicsôségesebb 
élet álmát kergetik, világossá teszi, hogy minden Krisztusban hívônek 
ugyanúgy, mint az apostoloknak, a kereszt „stigmáit” (jeleit) (Gal 
6,17)350 kell magára vállalnia, vagyis míg ebben a világban élnek, osz-
tozniuk kell valamiképpen Jézus sorsában.

Amikor Isten az apostolokat az utolsó helyre állította és kiszolgál-
tatta ôket a halál hatalmának, akkor szemléletessé akarta tenni a rájuk 
bízott üzenetet, mintegy a nyilvánosság elôtt zajló elôadást akart tar-
tani a világ arénájában. Látványossággá lettek a világ számára. En-
nek a látványosságnak a nézôközönsége nemcsak a keresztyénekbôl, a 
missziói igehirdetések alkalmi résztvevôibôl, még csak nem is csupán 
az apostolok kortársaiból áll, hanem a kozmosz, a teremtett világ egy-
kori és mindenkori látható és láthatatlan lényeibôl. Pál nem kevesebbet 
állít, mint hogy ôk, a társadalom peremére taszítottak kozmikus mé-
retû ügy szolgálatában állnak, mert a világ rendjének egyetlen más, 
alternatív lehetôségét, az „új teremtést” (vö. 2Kor 5,17; Ga1 6,15; Róm 
8,21—22) nyújtják. Ez az „elôadás” egyszerre szól angyaloknak és 
embereknek, mert az a titok, amelyet kiábrázol, megfoghatatlan nem-
csak az emberek számára (lásd 1Kor 2,7kk), hanem az emberfeletti 
lények számára is (lásd 1Pt 1,12). Ami megfoghatatlan, az a kereszt 
rejtélye. Hogyan formál Isten szeretete vereségébôl gyôzelmet? Ezt a 

350 Vö. Cserháti 1982, 281., 289. o.
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titkot nem lehet csak szóval továbbadni, ezt az üzenet hordozóinak létükkel és 
sorsukkal is meg kell jeleníteniük. 

(10) Tulajdonképpen ez az, amit Pál meg akar értetni a gyülekezet-
tel. Nem vonja kétségbe, hogy Krisztushoz tartoznak. Ahogy a követ-
kezôkben is látni fogjuk, „Krisztusban () levôknek” mondja 
ôket. Csakhogy ôk a krisztusi életforma árnyoldalától idegenkednek. 
Pontosabban csak feltámadása erejében és dicsôségében szeretnének 
részesülni, és a kereszt terhét maguk mögött óhajtják tudni. Ez a kü-
lönbség, legalábbis a szándék szintjén, az apostoli sors és az ô sorsuk 
között, és ezt az ellentétet domborítja ki Pál ironikus túlzással, hogy 
a helyzet képtelensége nyilvánvaló legyen: Mi bolondok vagyunk a 
Krisztusért, ti pedig értelmesek a Krisztusban. Aki a „kereszt igé-
jéhez” tartja magát, az számíthat arra, hogy a hellenisztikus kultúr-
körben bolondnak tekintik (vö. 1Kor 1,18kk). A korinthusiak viszont 
azon vannak, hogy amit vallanak, az a görög filozófia mércéjén is meg-
álljon. 

Mi erôtlenek vagyunk — viszi tovább a gondolatot Pál —, ti pedig 
erôsek. Szóhasználatában az erôtlenség egyaránt jelenthet testi és lel-
ki elesettséget, kiszolgáltatottságot. Isten „gladiátorai” (vö. 9. vers) 
nem erôtôl duzzadó hôsök, akik bárkivel elbánhatnak, sôt (lásd 2Kor 
12,9—10). Isten csodája, hogy rajtuk keresztül mégis teret nyer az ő 
szabadító szeretete a világban. Ezzel szemben a korinthusiak „erôsek-
nek” képzelik magukat, akiket hitükben senki meg nem ingathat (lásd 
1Kor 10,12), akik minden erkölcsi próbatételbôl tisztán kerülhetnek 
ki (1Kor 10,21—22). Lényegében véve a dicsôség megszállottjai, akik 
máris élvezik az eljövendô világ dicsôségét, és ezzel hivalkodnak az 
emberek között. Amíg azonban elismerést aratnak, Krisztus aposto lait 
megvetés kíséri. De hát nem az-e az apostoli szolgálat értelme, „hogy 
amíg bennük a halál végzi munkáját, a reájuk hallgatókban az élet” 
(2Kor 4,12)? Minden bizonnyal. De ez az élet „a Jézus élete”, amely 
különös módon kizárólag a kereszt vállalásában érvényesülhet az egyes 
gyülekezeti tagok és az egyház életében csakúgy, mint az apos tolo-
kéban.

(11—13) A sorsközösség Krisztussal az apostol esetében semmikép-
pen nem merül ki puszta szavakban. A megpróbáltatásokból bôven ki-
jutott neki is. A tanulság kedvéért néhányat felsorol azokból a viszon-
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tagságokból, amelyeknek nem egy mozzanata bizonyára ismeretlen 
gyülekezetei elôtt. Éhezünk is mindmáig és szomjazunk, szinte 
mezítelenül járunk, bántalmazást szenvedünk, hányódunkvetô
dünk és küszködünk, miközben saját kezünkkel keressük meg 
kenyerünket. 

Már ebben a mondatban, de majd a 13. vers lezárásában is félreért-
hetetlen nyomaték kerül a „mindmáig” és „mind ez idáig” szavakra. 
Pál ezzel kétségkívül ellenpontozni kívánja a gyülekezet tagjaiban meg-
levô, a 8. versben megfogalmazott hamis biztonságérzetet. Ez ugyanis, 
amint láttuk, azt sugallja nekik, hogy ôk „már” révbe jutottak, és „már” 
semmi baj nem érheti ôket. Ezzel szemben az apostolnak és munka-
társainak még a levél megírásakor is nehézségekkel kell megküzdeniük. 
Nincsenek bôviben ételnek, italnak, ruházatnak, annál inkább részük 
van megalázó bántalmazásokban, talán betegség által okozott fájdal-
makban is, hiszen Pál a „testébe adatott karó” kínjait (2Kor 12,7) is 
ugyanezzel a szóval () írja körül. Az apostoli élet terhei 
közé sorolja a kenyérkeresô munkáját is, amelyet ApCsel 18,3 szerint 
mint sátorkészítô kisiparos vagy inkább segéd folytatott. Ezt különbö-
zô meggondolásokból (vö. 1Thessz 2,9; 1Kor 9,15kk; 2Kor 11,7kk; 
2Thessz 3,8; ApCsel 20,34), de szabad elhatározásából tette, holott 
Jézus parancsa alapján egyébként joga lett volna eltartását a gyüleke-
zetektôl várni (lásd Lk 10,7 és párh.), a kettôs megterhelés mégis sok 
„virrasztásba” kerülhetett neki (1Thessz 2,9; 2Kor 11,25). 

Az ôket nyomasztó sok teher, az ôket ért sok méltánytalanság és 
bántás mégsem váltott ki belôlük keserûséget, ellenérzést, indulatot. 
Sôt igyekeztek a rosszat jóval viszonozni. Ez a viszontagságok felsorolá-
sának másik oldala: Amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor ül
döznek, elviseljük, amikor rágalmaznak, jó szót szólunk — jegyzi 
meg Pál. Tehát nemcsak Jézus sorsát vállalták, hanem megpróbálták 
azt az ô szeretetével is elhordozni. Jézus elvárta az övéitôl az ellenség 
szeretetét (Mt 5,44 és párh.), ugyanakkor gyakorolta is azt: „Mikor 
gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenye-
getôzött, hanem rábízta azt arra, aki igazságosan ítél.” (1Pt 2,23) Ez a 
törhetetlen szeretet az a „látványosság”, amelyet Isten elô akar adatni 
az övéivel.

Olyanná lettünk, mint a világ szemetje, mindenki söpredéke 
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mind ez idáig — vonja meg a mérleget Pál. Nem azok, csak olyanná 
lettek, vagyis annak látszanak. Le lehet írni ôket, oda lehet kotorni 
ôket, ahová tetszik a közfelfogásnak. Vannak gyôzelmeik is (2Kor 
2,12kk), de azok minden emberi számítást megcsúfolnak.

10. záró intelmek és intézkedések az egység 
helyreállítása érdekében (4,14—31)

(14) Nem a megszégyenítés szándékával1 írtam nektek ezeket, 
hanem mint aki szeretett gyermekeinek lelkére akar beszélni.2 
(15) Mert ha tömérdek3 nevelôtök4 volna is, atyátok viszont nem 
sok; a Krisztus Jézusban ugyanis tôlem születtetek5 az evangélium 
által.

(16) Intelek tehát titeket, hogy legyetek az én utánzóim.6 (17) 
Ezért küldtem el7 hozzátok Timóteust, aki nekem szeretett és hû 
gyermekem8 az Úrban, aki majd emlékeztet9 a Jézus Krisztusban 
járt utaimra,10 ahogyan mindenütt minden gyülekezetben tanítok.

(18) Mintha nem készülnék hozzátok menni, némelyek felfu
valkodtak.11 (19) Pedig hamar elmegyek hozzátok, ha az Úr akar
ja,12 és akkor szemügyre veszem a felfuvalkodottaknak nem a be
szédét, hanem az erejét. (20) Mert nem beszédben áll13 az Isten 
királyi uralma,14 hanem erôben.

(21) Mit szeretnétek? Bottal15 menjeke hozzátok, vagy szelíd 
lelkületben16 megnyilvánuló szeretettel?17

a Szöveg érteLme 1a megszégyenítés szándékával: az eredeti szö-
vegben az  alakot találjuk. az ige lehet pozitív értelmû is: becsül, 
más belátásra juttat. Itt azonban az összefüggés a „megszégyeníteni” jelen-
tést kívánja meg. az imperfektuális participium (folyamatos cselekvést tar-
talmazó melléknévi igenév) nyelvtanilag lehet imperfectum de conatu, azaz 
kitartó törekvést kifejezô.351 ezt volt szükséges kifejezésre juttatni a fordí-
tásban.

351 BD 326. §.
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2lelkére akar beszélni: az új protestáns fordításban az „intselek” válto-
zatot találjuk. az eredeti szövegben azonban egy ritkábban szereplô szó 
olvasható, amely azokon a helyeken, ahol elôfordul, az intésnek egy szelí-
debb formáját sugallja (vö. 1thessz 5,12.14; 2thessz 3,15; róm 15,14; kol 
1,28; 3,16).

3tömérdek: a görögben a  áll, amely tulajdonképpen a tízezret jelö-
lô számnév. az apostol természetesen nem a nevelôk pontos számát akarja 
megadni, hanem hüperbolaként, azaz szónoki túlzásként, az ellentét kisar-
kítása érdekében él vele. a görög szó még a magyar költôi nyelvben is ott-
honra talált a „csillagok miriádjai” fordulatban. Itt azonban a „nem sok” el-
lentéteként természetesebben hangzik a „tömérdek” szó.

4nevelôtök: az általunk is gyakran használt „pedagógus” elnevezés ere-
deti görög formáját találhatjuk itt. akit az ókorban pedagógusnak neveztek, 
nem tekinthetô a mai értelemben szakképzett pedagógusnak. az esetek 
többségében tudatlan rabszolga volt, akire a gyermekek kísérését, felügye-
letét bízták. nemegyszer igen kemény eszközökkel tartott fegyelmet. Ilyen 
nevelôhöz hasonlítja Pál például a törvényt üdvtörténeti szerepében.352 Bert-
ram353 és mások354 ezt a sötét képet az ókori nevelôkrôl egyoldalúnak talál-
ják. akármint is van, tanítómesterként emlegetni ôket túlzás lenne (lásd új 
protestáns fordítás), mert nem voltak -ok.355 talán az említett for-
dítás készítôi is több magyarázóhoz hasonlóan az „alapra építôkre” (lásd 
3,10)356 vagy a korinthusban tevékenykedô és egyes irányzatok cégérének 
kikáltott igehirdetôkre357 gondoltak, amikor az ókori „pedagógusnak” az 
apostol által használt képét „tanítómesterként” értelmezték. nagyon valószí-
nû azonban, hogy Pál csak írói megfontolásból, atyai bánásmódjának ki-
emelése érdekében, ellenpontozásul említi a nem éppen kíméletes módsze-
reirôl hírhedt ókori nevelô alakját. kijelentését éppen ezért ajánlatos a már 
említett358 szónoki túlzás részének tekinteni, hiszen ahogy több apja, úgy 
tömérdek nevelôje sincs az embernek. 

5tôlem születtetek: Pál tulajdonképpen „nemzésrôl” beszél. a magyar 
nyelvben azonban ennek a szónak nincs átvitt jelentése, ezért a szó szerin-
ti fordítás félrevezetô lenne. az apostol viszont azt kívánja az olvasó értésé-

352 Vö. Gal 3,24-hez: Cserháti 1982, 180. o. 11. jegyz., 187. o.
353 ThWNT 5. 619. o.
354 Lásd Merklein 1992, 324. o.
355 Lásd Conzelmann 1969, 110. o. 10. jegyz.
356 Barrett 1968, 115. o. Schrage 1991—2001, 1. 356. o.
357 Merklein 1992, 324. o.
358 Lásd a 3. számú szövegértelmező jegyzetet.
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re adni, hogy az ô közremûködésével jött létre nemcsak egy-egy új ember a 
régi helyébe, hanem maga a gyülekezet is.359 még a szülés mozzanata is 
belefér a görög szó jelentéstartalmába, ezt azonban erôltetett volna az apos-
tolra alkalmazni, bár ez sem volna példátlan, hiszen gal 4,19-ben mintha ezt 
is megkockáztatná. ezzel szemben a „tôlem születtetek” fordulat a mi nyel-
vünkben is használatos a szólás átvitt értelmében, s a bibliafordítások a 
görög igealakot más esetben is így adják vissza: „Istentôl születtek” (jn 1,13) 
vagy „felülrôl születni” (jn 3,3.5). 

6az én utánzóim: az „utánzó” a görög  (vö. mimézis) szó pontos 
átültetése. a magyar fordítások általában „követés” jelentéssel adják vissza, 
pedig ez az  ige értelmének felel meg, és meglepô módon ennek a 
görög szónak a használata a jézus-követés sajátos jelentéstartalmával szin-
te kivétel nélkül (lásd jel 14,4) az evangéliumokra korlátozódik. mintha jézus 
és a benne hívô kapcsolatára húsvét után új szót kellett volna keresni.360 
merklein jegyzi meg, hogy „jézus követése” nemcsak azt igényli, hogy az ô 
példáját követve éljünk, azaz éljünk úgy, ahogyan ô, hanem hogy legyünk 
vele életközösségben.361 A követésnek ez a formája húsvét után azonban 
már nem lehetséges. ezért zárja le merklein gondolatmenetét egy hans Die-
ter Betztôl kölcsönzött megállapítással: „ennélfogva amirôl a követésben szó 
van, húsvét után már azt példázza, hogy mit jelent hinni.”362 Itt viszont szük-
séges megjegyezni, hogy jézus követésének húsvét elôtt sem volt kizárólagos 
feltétele a fizikai együttlét ôvele. voltak ugyanis olyan követôi is, akik nem 
tartottak vele országjáró útjain. elég, ha csak máriára és mártára gondolunk 
(Lk 10,38kk). mindenesetre amikor Pál „utánzásról” beszél (lásd még 1kor 
11,1), olyan tartalmú szóval él, amelyben a „hol” kérdése helyett a „hogyan” 
kérdése kerül elôtérbe. az „utánzás” mint a valakihez való igazodás fogalma 
az apostol korában a görög és hellenisztikus filozófusoknál, a hellenisztikus 
zsidóságban, mindenekelôtt Philónnál363 is megjelenik.

7küldtem el: vita van afelett, hogy itt valóban múlt idôt kell-e értenünk, 
tehát timóteus a levél megírásakor legalábbis útban volt már korinthus felé, 
vagy pedig úgynevezett levélírói aorisztoszról — beálló cselekvésrôl — kell-e 
beszélnünk.364 ez utóbbi esetben a levél megírásának idején timóteus még 

359 Roloff 1965, 116. o. Schrage 1991—2001, 1. 355. o. Merklein 1992, 325. o.
360 Lásd Michaelis: ThWNT 4. 673. o. 25. jegyz.
361 Merklein 1992, 327. o.
362 Betz 1967, 42. o.
363 Lásd Michaelis: ThWNT 4. 661. kk. Larsson: EWNT 2. 1053—1054. kol.
364 Vö. BD 334. §.
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Pálnál van, ám amikor a címzettek a levelet olvassák, amelyet történetesen 
éppen timóteus vitt magával, akkor az ô elküldése Pál részérôl már múltnak 
tekinthetô. ha így volna, ez azokat igazolná, akik az elsô korinthusi levelet 
is több levél gyûjteményének tekintik. ebben az esetben az elsô négy fejezet 
olyan külön levélnek vehetô, amelyet timóteus vitt magával. jelentôs írás-
magyarázók viszont nyomós érveket hoznak fel amellett, hogy a levél meg-
írásakor timóteus már úton van, azaz az aorisztoszt valódi múlt idônek kell 
tekinteni, mert ha nem így volna, akkor Pál szokása szerint a levél címzésé-
ben ôt is megemlítené. De 16,10—11-bôl is arra következtethetünk, hogy 
legalábbis a levél befejezésekor már nincs az apostolnál.365

8Timóteust, aki nekem szeretett gyermekem: timóteus Pál gyakran em-
legetett munkatársa, aki talán a legközelebb állt hozzá. Legtöbb levele cím-
zésénél ôt említi meg az apostol társszerzôként (1thessz 1,1; 2thessz 1,1; 
2kor 1,1; Fil 1,1; kol 1,1; Filem 1). különösen is meleg hangon ajánlja a fi-
lippi gyülekezet szeretetébe, kiemelve krisztus ügyéért vállalt önzetlen és 
megbízható szolgálatát. Sokan kétségbe vonják, hogy timóteus Pál igehir-
detése nyomán lett keresztyénné.366 valóban, a Cselekedetek könyve ezt 
félreérthetetlenül nem mondja ki (16,1kk), csupán annyit közöl, hogy lisztrai 
és ikóniumbeli keresztyének ajánlják ôt Pál figyelmébe. ez azonban még nem 
zárja ki, hogy az ô szolgálata révén jutott hitre az elsô missziói út során 
(apCsel 14,6—7). emellett szól az a körülmény is, hogy most, a levélnek ezen 
a helyén gyermekeként, mégpedig hûséges gyermekeként említi ôt ugyan-
akkor, amikor a korinthusi keresztyéneket is így szólítja meg (vö. 4,14). Bár 
Fil 2,22-ben az apának és gyermekének kettejükkel kapcsolatos viszonyát 
hasonlatként is lehet értelmezni, mégis sokat mond, hogy minden más eset-
ben, amikor valakit gyermekének nevez, olyanokról van szó, akik az ô köz-
remûködésével lettek keresztyénné (2kor 6,13; gal 4,19; Filem 10). timó-
teus ilyen módon történt ajánlása, noha a gyülekezet már a kezdet kezdetén 
megismerhette ôt (1thessz 3,2.6), talán azt a célt szolgálja, hogy példaként 
álljon elôttük. Ilyen felfogás és magatartás illik ahhoz, aki Pál lelki gyer-
meke.367

9aki titeket majd emlékeztet: Blass—Debrunner gramatikájának 378. §-a 
szerint a vonatkozó mellékmondat jövô idejû állítmánnyal célhatározói sze-

365 Barrett 1968, 116. o. Schrage 1991—2001, 1. 358. o. Merklein 1992, 328— 
329. o. Lásd még az I. fejezet 2. alfejezetének c) pontját.

366 Lásd Merklein 1992, 329. o.
367 Timóteusról lásd még: Cserháti 1976, 126—127. o.
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repet is betölthet. eszerint Pál a levél megírásával egy idôben368 bízza meg 
a korinthusiakat emlékezetük felfrissítésével. a nyelvtankönyv viszont a mi 
esetünkkel kapcsolatban megjegyzi, hogy szabályos vonatkozó mellékmon-
datnak is tekinthetjük. az újabb kommentárok így is fordítják, beleértve 
Conzelmannt is.369 tehát feltételezik, hogy timóteus már a levél megérke-
zése elôtt korinthusban van, s az apostol szerint ô majd emlékeztetheti a 
gyülekezetet Pál „útjaira”. 

10utaimra: Legkézenfekvôbb a szó alapjelentéséhez igazodva az apostol 
által megtett utakra gondolni. viszont ha Pál ezeket az „utakat” mindenütt 
„tanítja”, akkor csak átvitt értelemben, metaforikusan lehet szó „útról”. az 
„út” mint az erkölcsi élet vezérfonalának vagy a tényleges magatartásnak a 
képe szinte minden kultúrában, a kínaitól a görögön át a zsidóig fellelhetô. 
különösen is gyakran alkalmazzák a zsoltárok (például zsolt 1; 25; 119). 
Barrett felhívja a figyelmünket a rabbinista háttérre, mert az általuk mûvelt 
törvényértelmezésnek már a neve (halakah = útmutatás) is tartalmazza az 
út képét. kérdés azonban, hogy Pál a szövegünk összefüggésében ilyen 
különféle útmutatásokat tartalmazó „tanításra” gondol-e. 

11Mintha nem készülnék hozzátok menni, némelyek felfuvalkodtak: a 
sajátos nyelvtani megoldások miatt az eredeti szöveg bonyolult. kétfélekép-
pen érthetô: a felfuvalkodást kiválthatta az a körülmény, hogy Pál látogatása 
mind ez ideig elmaradt. De a magyarázók többsége szerint inkább így kell 
érteni: azért merészeltek felfuvalkodni, azaz pártoskodni, mert nem számol-
tak Pál látogatásával. a görög igealakokból kikövetkeztethetô idôviszonyok 
is ez utóbbi változat mellett szólnak. 

12ha az Úr akarja: a nevezetes „conditio jakobea”, vagyis a jakab levelében 
olvasható elôfeltétel: jak 4,13kk. ez a kiszámíthatatlant tekintetbe vevô szá-
mítás széles körben elterjedt volt, és nemcsak zsidó környezetben.370 elô-
fordul a Cselekedetek könyvében is (18,21), de Pálnál többször is (1thessz 
2,18; 1kor 16,7; róm 1,10; 15,32), fôként ahol útiterveirôl beszél. 

13nem beszédben áll: olyan gnomikus, közmondásszerû mondattal van 
dolgunk, amelybôl a tömörség kedvéért hiányzik az állítmány. a fordításban 
viszont suta volna a mondat enélkül. ezért a magyarázók különféle megol-
dásokkal próbálkoznak, ki-ki a maga ízlése szerint („mûködik”, „érvényesül” 

368 Lásd a 7. számú szövegértelmező jegyzetet.
369 Conzelmann 1969, 110. o.
370 Schrenk: ThWNT 3. 46. o. 32. jegyz. Schrage 1991—2001, 1. 362. o. Bill 3. 

758. o.
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stb.). a magyar nyelvben nehéz volna az „áll” igénél semlegesebb fordulatot 
találni.

14Isten királyi uralma: a görög szövegben azt a kifejezést találjuk, ame-
lyet hagyományosan „Isten országának” fordítunk (). egy 
országgal kapcsolatban azonban valami mozdulatlan valóság jut eszünkbe, 
pedig „Isten országa” ott van, ahol Isten uralma érvényesül (vö. mt 6,10), és 
ezért hatására mindig történik valami, ami Isten szándékát megvalósítja. az 
apostol mondanivalója sem érthetô meg másként, nem is szólva arról, hogy 
csak így érzékelhetjük a visszakapcsolást a 8. vershez.

máskülönben Pál teológiájának egyik legvitatottabb kérdése Isten királyi 
uralmának szerepe gondolkodásában. kétségtelen, hogy a páli életmûben 
viszonylag ritkán találkozunk ezzel az evangéliumok számára fontos, jézus 
igehirdetésében minden bizonnyal központi fogalommal (1thessz 2,12; 
2thessz 1,5; 1kor 4,20; 6,9—10; gal 5,21; róm 14,17; 1kor 15,50; kol 4,11; 
ef 5,5). ezek az igehelyek annyit azonban nyilvánvalóvá tesznek, hogy ha 
Isten uralma nem is állt Pál teológiájának a középpontjában, az arról szóló 
hagyományt ismerte, és alkalomadtán fel is használta. ez is alátámasztja azt, 
amit megállapítottunk Pál és az evangéliumi hagyomány viszonyáról Bultmann 
álláspontjával szemben.371 Pálnál ugyanúgy, mint jézus igehirdetésében Isten 
királyi uralma a végsô, eszkatologikus idôk ígérete. mégis 1kor 4,20; róm 
14,17; kol 4,11 értelmében már a jelenben számolnunk kell vele. Conzel-
mann hangsúlyozza, hogy az „Isten uralmának” eszkatologikus jellege még 
ezeken a helyeken sem szûnik meg.372 valóban nem, ha az eszkatologikus 
jelleget úgy értjük, hogy az az Istennek minden emberi befolyástól független 
cselekvése mind a jelenben, mind pedig a jövôben.373

15Bottal: Schneider véleménye szerint amikor Pál botot említ, a hellenisz-
tikus nevelôi és iskolai gyakorlat lebeg a szeme elôtt.374 De a bot mint fe-
gyelmezô eszköz szerepet játszott a zsidóság életében is. az ifjúság bölcs 
nevelôje alkalmanként bothoz is nyúl fegyelmezô eszközként (Péld 10,13; 
22,15). Szükség esetén a szíj mellett a rabbik is botot használtak.375 a ma-
gyarázat szempontjából nem lényegtelen az a kérdés, hogy az apostol milyen 
választás elé állítja a gyülekezetet. ha az olvasó a botot a nevelô kezébe 
képzeli, akkor a kérdés így hangzik: nevelôként vagy apaként kell-e majd 

371 Lásd a 4,12-höz fûzött 13. számú szövegértelmezô jegyzetet.
372 Conzelmann 1969, 112. o. 20. jegyz.
373 Vö. Cserháti 1982, 252. o. 7. jegyz., 260. o. Cserháti 1978, 172. o. 11. jegyz.
374 ThWNT 6. 968. o.
375 Bill 3. 341—342. o.
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neki, mármint Pálnak ottlétekor viselkednie? Schrage efelé hajlik.376 Barrett377 
és merklein378 szerint azonban Pál azt teszi függôvé a gyülekezet magatar-
tásától, hogy tervezett látogatásakor lelki atyaként milyen eszközökhöz kell 
majd nyúlnia. 

16szelíd lelkületben: az eredeti szövegben ezen a helyen  található, 
ezért Isten Lelkére is gondolhatunk (vö. gal 5,23). Bultmann azon a vélemé-
nyen van, hogy nehéz eldönteni, „vajon ebben az esetben Isten Lelkének egy 
sajátos megnyilvánulásáról van-e szó, vagy pedig egy ennél jellegtelenebb 
kifejezésrôl”.379 az írásmagyarázók többsége viszont nem látja indokoltnak, 
hogy itt egy teológiailag átgondolt kijelentést tételezzünk fel. más az eset 
gal 6,1-nél, ahol az összefüggés értelmében (vö. 5,23) Pál inkább gondolha-
tott a Szentlélek közremûködésével létrejött szelídségre.380 

17szeretettel: a mondat úgy is érthetô, hogy a bot használata már nem 
fakadna szeretetbôl. Conzelmann (a tettleges fegyelmezés opus alienum, 
vagyis nem elsôrendû feladat)381 és Schrage (a szeretet inkább vonzódik a 
szelíd bánásmódhoz)382 hajlik erre. mások viszont mindkét bánásmódban az 
atyai szeretet megnyilvánulását látják.383 a fordítás ez utóbbi értelmezést 
kívánja érvényesíteni, amikor a birtokos szerkezetet minôséget jelzô geniti-
vus qualitatisnak fogja fel. 

a LevéLréSzLet kIBontáSa (14) Az elsô korinthusi levélben több 
olyan fejleménnyel kell az apostolnak megbirkóznia, amely komoly 
veszélyt hordoz magában a gyülekezet életére nézve. Ezek között is a 
pártoskodás az, ami a legtöbb tintát, idôt és lelki-szellemi erôfeszítést 
igényli tôle. Gondolatmenetének tulajdonképpen nagyívû körpályát kellett 
megtennie. A gyülekezet mindennapi életét, pontosabban az egészséges 
gyülekezeti életet szétdúló pártoskodás jelenti számára azt a kihívást, 
amelynek meg kell felelnie. Számára nyilvánvaló, hogy ez az ügy sem 
oldható meg anélkül, hogy a keresztyén élet alapjaihoz le ne ásson. A 

376 Schrage 1991—2001, 1. 364. o.
377 Barrett 1968, 119. o.
378 Merklein 1992, 334—335. o.
379 Bultmann 1959, 208—209. o.
380 Lásd Cserháti 1982, 268. o. 4. jegyz.
381 Conzelmann 1969, 113. o.
382 Schrage 1991—2001, 1. 364. o.
383 Kálvin 1920, 66. o. Barrett 1968, 118. o. Merklein 1992, 334. o.
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gyülekezetnek a „kereszt igéjéhez” kell visszamennie az apostollal kar-
öltve, hogy azután nyilvánvaló legyen a pártoskodás képtelensége, és 
végül a gyülekezet felhagyjon a vetélkedéssel, a vetélkedést kiváltó 
hibás önértékeléssel, felfuvalkodottsággal. 

Utoljára (4,6—13) nevén nevezte és pellengérre állította azt a maga-
biztosságot és hamis biztonságérzetet, amely Luther megfogalmazásá-
ban a „dicsôség teológiájából” fakad, vagyis az eljövendô teljesség rajongó 
elôvételezésébôl. Ezzel a törekvéssel állította szembe az apostoli sorsot, 
amely bizony emberi megítélés szerint a legmostohább sors a világon, 
ám általa mégis „reménység ellenére is van reménye” (lásd Róm 4,18) 
Isten ügyének. Ezt az ironikus sarkítástól sem mentes szembeállítást 
azonban nem a megszégyenítés szándékával írta a korinthusi gyü-
lekezetnek, hanem mint aki szeretett gyermekeinek lelkére akar 
beszélni. Nem akarta tehát ôket megalázni, nem akart emberi méltósá-
gukba gázolni, hanem a meggyôzés sokféle eszközével törekedett ôket 
magatartásuk fonákságáról, a „kereszt igéjével” össze nem egyeztethe-
tô elgondolásaikról meggyôzni. Ha valaki eközben emberi megítélés 
szerint rossz színben tûnt fel, mint „a világ szemetje és mindenki söp-
redéke” (4,13), akkor az Pál és az ô munkatársai voltak.

(15) A megszégyenítés szándéka elképzelhetetlen abban a viszony-
ban, amely az apostol és az általa életre hívott gyülekezet között jött 
létre. A köztük lévô kapcsolat létrejöttének feltételei miatt különleges, 
eltér még a legtiszteletreméltóbb emberi kapcsolattól is. Teológiai nyel-
ven fogalmazva eszkatologikus viszony. Több annál, ami egy rátermett 
nevelô és jó szándékú növendéke között kialakulhat. Ez is lehet fontos 
és meghatározó kötelék, de nem kivételes. Mert ha tömérdek neve
lôje volna is az embernek, atyja viszont nem sok — érvel Pál. A ne-
velô formálhatja az életet, de nincs része magának az életnek a létre-
jöttében. A bibliai felismerés szerint minden élet Isten halált legyôzô 
csodája. Hogyne lenne csoda akkor az az új, örökkévaló élet, amely 
azokban támad, akiket Isten „mint nem létezôket kiválasztott” (1Kor 
1,28), s „nem létezôket, mint létezôket szólított meg” (Róm 4,17), 
azonkívül Lelkével „megelevenített” (2Kor 3,6)! Lehet tömérdek neve-
lôje valakinek, de közülük még a legkiválóbb sem tudja ôt Isten gyer-
mekévé tenni. Ezt csak Isten teheti meg a „kereszt igéjének” erejével, 
amelynek hirdetésére rendelte az apostoli szolgálatot. Akik tehát ezt 
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a feladatot végzik, közremûködnek Isten új életet adó munkájában, így 
Isten gyermekei származásuk révén egyúttal az ô gyermekeik is. A Krisztus 
Jézusban, tehát a megfeszített és feltámadott Jézus szabadító mûvének 
gyümölcseként ugyanis a korinthusiak Páltól születtek az evangé
lium által — világítja meg az apostol a viszonyát a gyülekezethez. Ezért 
felelôs a közremûködésével létrejött egész közösségért, hiszen egyes 
emberek új életre születésénél többrôl, az egyházról, Krisztus „testérôl” 
van szó.384 Ezért nem maradhat közömbös, amikor a hívôket hordozó 
közösség léte veszélyben forog. Ha pedig így van, a gyülekezetnek is 
atyai szeretetbôl fakadónak kell tekintenie a még oly keménynek is 
tûnô helyzetmegítélést és érvelést Pál részérôl.

(16) Pál jól tudja, hogy a helyzet rendezôdéséhez nem elég a pár-
toskodó korinthusi gyülekezetnek jobb belátásra jutnia. Életfelfogá-
suknak és életvitelüknek kell megváltoznia. Emiatt azután amellett, 
hogy lelkükre akar beszélni (lásd 14. vers), inti is ôket, hogy legyenek 
az ô utánzói. Meglepônek és teológiájával alig összeegyeztethetônek 
tûnik, hogy egy embert, még ha ez ô maga is, állít a gyülekezet figyel-
mének a középpontjába, és magát teszi az életfolytatás mértékévé. 
Ezenkívül a példaképhez igazodás követelménye feltételezi, hogy az 
emberben megtalálható a példaképpé váláshoz szükséges erkölcsi erô. 
Egy ilyen elgondolás pedig nemigen illik bele a páli megigazulástanba 
(vö. Róm 7). Pedig utánzására nem egy alkalommal szólítja fel gyüle-
kezeteit (1Thessz 1,6; 1Kor 11,1; 2Kor 6,11kk; Gal 4,12; Fil 3,17), de 
másutt is, ahol erre külön nem szólít fel, igényli, hogy a gyülekezetek hoz
zá igazodjanak. Merklein hozzáfûzi ehhez: Pál ezt azokban a levelekben 
teszi, amelyek az általa alapított gyülekezetekhez szólnak.385 Ez a meg-
figyelés is alátámasztja az elôzô versben mondottakat: az apostol és az 
általa alapított gyülekezetek között különleges, atya-gyermeki viszony 
áll fenn, amely különleges felelôsséget is ró az apostolra, de a gyüle-
kezetre úgyszintén.

De teológiai fenntartásaink nyomban megszûnnek, ha felismerjük, 
hogy Pált a gyülekezeteinek nem erkölcsi nagysága miatt kell lemásol-
niuk. Utánozniuk ôt annyiban kell, amennyiben ô Krisztust utánozza. 

384 Lásd az igehelyhez fûzött 5. számú szövegértelmezô jegyzetet.
385 Merklein 1992, 327. o.
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„Legyetek az én utánzóim, amint én is Krisztust utánzom” — írja ugyan-
ebben a levélben (11,1). „Legyetek társaim (a Krisztus) utánzásában” 
— szólítja fel a filippi keresztyéneket (3,17). Most, a korinthusi levélnek 
ebben a szakaszában ezt ugyan nem mondja ki, de a szövegkörnyezet-
ben minden Krisztusnak az apostol részérôl történô utánzásáról szól, 
és erre szólítja fel a gyülekezetet is. Mégpedig abban, ahogyan Jézus 
Krisztus vállalta az Istentôl reá kimért sorsot. Az apostol annyiban után-
zásra érdemes példakép, amennyiben „világosan tükrözi Krisztust, a 
megfeszítettet”.386 „Tehát — mondja ki Merklein387 — nem az ô példa-
mutató személyisége vagy elismerésre méltó erkölcsi erôfeszítései mél-
tók a lemásolásra, hanem éppen az, ami nem tôle magától telik: a Meg-
feszített által meghatározott apostoli létformája” (lásd még 4,11kk). 
Egész életfolytatásának a jellege az utánzásra szolgáló minta — világít 
rá Barrett388 —, nem pedig életének részletei, amelyekrôl bôséges ta-
pasztalatokat szerezhettek a korinthusi hívek, amikor körükben tar-
tózkodott. Pál utánzása tehát a gyülekezet számára nem jelent mást, 
mint hogy feladják önelégültségüket, önhittségüket, és vetélkedés he-
lyett elfogadják egymást. Egyúttal legyenek készek életüket odaszánni 
még a nehezen elviselhetô emberekért is.

(17) Pál legfôbb törekvése az evangéliumot eljuttatni a föld végsô 
határáig (vö. Róm 15,22kk). Ugyanakkor mint gondos szülô (vö. 2Kor 
12,14), nem hagyja magára a már hitre jutott lelki gyermekeit, az általa 
már létrehozott gyülekezeteket sem. Távol vannak még attól, hogy 
önállóan élhetnének egészséges keresztyén életet. Az apostol életének 
egyik legnagyobb tehertétele „naponkénti zaklattatásán túl az összes 
gyülekezet gondja” (2Kor 11,28). Legszívesebben személyesen jelen 
lenne minden gyülekezetében (vö. 1Thessz 2,17; 2Kor 1,15kk; 13,1), 
ha ez lehetséges volna, hogy vigyázzon reájuk, és tovább építse közöt-
tük, amit Isten elkezdett. Személyes jelenlétét igyekezett pótolni leve-
leivel. Bizonyára nem tévedünk, ha leveleit elsôsorban ennek a soha 
nem szûnô apostoli felelôsségérzetnek tudjuk be. Pásztori szempontból 
azonban a levélnek volt egy hátránya. Nem tudott rugalmasan alkal-

386 Barrett 1968, 116. o.
387 Merklein 1992, 327. o.
388 Barrett 1968, 116. o.
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mazkodni az idôközben megváltozott helyzethez, és a megfelelô in-
tézkedéseket meghozni.389 Többek között ezért is igyekezett megbízható 
mun katársakat maga köré gyûjteni, akik az ô nevében és szándéka szerint 
rendbe hozhatták a gyülekezetek ügyeit. Ezek egyike, a hozzá talán 
legközelebb álló Timóteus volt, akit szeretett és hû gyemekének 
nevez az Úrban, valószínûleg azért, mert a korinthusiakhoz hason-
lóan az ô szolgálatának gyümölcse volt. Ôt már korábban elküldte, s 
ha majd megérkezik hozzájuk (lásd 1Kor 16,10), tudni fogja a dolgát. 
A második korinthusi levélbôl arra következtethetünk, hogy Timóteus-
nak sem sikerült úrrá lennie a helyzeten (2,1kk).

Timóteus, aki mint „gyermek az apja nyomában, régtôl fogva elkö-
telezte magát az evangélium szolgálatára” (Fil 2,22), és ennélfogva 
mindenki másnál közelebbrôl ismeri az apostolt, majd emlékezteti a 
korinthusiakat Pálnak Jézus Krisztusban járt utaira. Maguk a korin-
thusiak is jól ismerhették Pált, hiszen a gyülekezet alapításakor hosz-
szabb idôt töltött közöttük,390 ezért azután Timóteusnak csak fel kell 
frissítenie emlékezetüket, és le kell vonnia a tanulságokat. Ezekbôl 
kiderülhet, hogy Pál milyen zsinórmértékhez igazította életét, hogy en-
nélfogva a gyülekezet is tudja mihez tartani magát. Már most, az egy-
ház életének ebben a korai szakaszában kirajzolódik az a vezérfonal, 
amely segít neki eligazodni a történelem útvesztôiben. Isten útja Krisz
tusban tárul fel, Krisztus ezt az apostoloknak mutatja meg, az apostolok pedig 
áthagyományozzák az ô tanítványaikra, hogy azok ráigazítsák a gyülekezet 
lépteit. Ezért olyan fontos, hogy Timóteus hû gyermeke legyen az apos-
tolnak.

Timóteusnak a felbolydult gyülekezetet az apostolnak azokra az út-
jaira kell emlékeztetnie, amelyeket „Jézus Krisztusban” járt. Schrage 
szerint ez a kissé nehézkes fogalmazás tulajdonképpen Krisztusnak az 
„útjaira” utal, amelyeken maga az apostol is jár.391 Merklein még hû-
ségesebb a szövegkörnyezethez, és azt írja, hogy az apostol útjai a „kereszt 
igéjébôl” indulnak ki, és ahhoz igazodnak (lásd 4,11kk).392 Nem érthetünk 

389 Vö. Cserháti 1976, 127. o.
390 Barrett 1968, 116. o.
391 Schrage 1991—2001, 1. 359. o.
392 Merklein 1992, 330. o.
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tehát egyet Michaelisszel, aki azt állítja, hogy „nem az apostol szemé-
lyes életfolytatásáról van szó, hanem arról a tanításról, amelyben ô a 
keresztyén életfolytatás alapjait adta tovább”.393 Pedig Pál éppen arról 
tanít, ami testet ölt apostoli életútjában is, amint ezt az elôzô szakasz-
ban a felfuvalkodottsággal kapcsolatban is láttuk.

Pál az ilyen értelemben vett „utakra” tanított mindenütt minden 
gyülekezetben, mert a kereszt gyalázatát vállaló Krisztushoz kell 
igazodnia az apostollal együtt minden gyülekezetnek, és ezeken belül 
minden keresztyénnek. Levelében több helyen is kéri a gyülekezetet, 
hogy tartsák magukat a többi gyülekezethez (1Kor 1,2; 10,32; 11,16; 
14,33.36). Tulajdonképpen most is ezt teszi. Mert úgy látszik, hogy 
a felfuvalkodottság és az ebbôl eredô vetélkedés nemcsak a gyüleke-
zet egyes tagjaira, hanem az egész gyülekezetre is jellemzô volt. Úgy 
gondolhatták, hogy az ô gyülekezetük „fölötte áll” (4,6) a többinek 
(szupergyülekezet?), és különb a többinél. E tekintetben is az apos-
tol „útjaihoz” kell igazítaniuk a magukét, aki „elfogadta az utolsó 
helyet, amelyet Isten az apostolok számára jelölt ki” ebben a világban 
(lásd 4,9).

(18—19) Pál tudja, hogy a gyülekezetben némelyek azért fuvalkod
tak fel, és amiatt került az életükben az Isten iránti bizalom helyébe 
a tulajdonképpeni ôsbûn, az elbizakodottság, mert arra gondolnak, 
hogy nem kell tartaniuk tôle, mármint az apostoltól, hiszen nem ké
szül hozzájuk menni. Pedig elmegy hozzájuk, ha az Úr akarja — te-
szi egyértelmûvé szándékait. Minden jel szerint Merklein érti jól az Úr 
akaratára vonatkozó megjegyzést.394 Úgy látja ugyanis, hogy most nem 
arra a bizonytalansági tényezôre kerül a hangsúly, amely szükséges 
velejárója minden tervezgetésnek. Pál inkább azt akarja kifejezésre jut-
tatni, hogy hamar kész elmenni Korinthusba, ha az Úr ezt szükséges-
nek látja.

Ha újra közöttük lesz, akkor szemügyre veszi majd a felfuvalko
dottaknak nem a beszédét, hanem az erejét. Bizonyára nem gon-
dolja, hogy a gyülekezetben mindenki fenn hordja az orrát, de azoknak, 
akik nyilván a hangadók közé tartoznak, a körmére fog nézni. Olyanokról 

393 ThWNT 4. 670. o.
394 Merklein 1992, 332. o.
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lehet szó, akik, mint vérbeli görögök, nagyra értékelik az ékesszólást 
(vö. 1,17; 2,4; 2,13). Ezt várják el a közöttük szolgálatot végzôktôl, és 
úgy látszik, ôk maguk is javában gyakorolják. Pált azonban nem az 
fogja érdekelni, hogy mi hangzik el az ajkukról, hanem hogy mi valósul 
meg az életükben.

(20) Ô tehát az Isten által végbevitt változást, vagy ha úgy tetszik, 
a „Krisztusra formálódást” (2Kor 3,18) fogja számon kérni rajtuk. Mert 
ahogy idézi: nem beszédben áll az Isten királyi uralma, hanem erô
ben. Feltehetôen nem általában a beszéd ellen hozza fel Pál ezt a ke-
resztyén körökben alighanem jól ismert, velôs mondást. Ugyanis beszéd 
és beszéd között jelentôség szempontjából nagy különbség lehet.395 Mert nem 
ritka az olyan tevékenység, amely kimerül a puszta szavakban. Talán 
arra céloz az apostol, hogy „a királyi uralomra jutásról” szóló dicsekvés 
(lásd 4,8) sem több puszta fecsegésnél. Viszont beszéd () a „ke-
reszt igéje” is (1,18; 2,2), mégis az Istennek ereje, amely Pál esetében 
sem merült ki „a bölcsesség megejtô szavaiban, hanem a Szentlélek és 
erô megnyilatkozásában állt” (2,4). Az „értelemmel mondott öt szót” 
is nagyra becsüli, többre, mint ezernyi ezer ámulatba ejtô „nyelveken” 
elhangzót (lásd 1Kor 14,19). Igen, amint ennek már eddig is tanúi le-
hettünk, Pál minden kertelés nélkül tud szólni Isten ügyének „erôtlen-
ségérôl”, amely a maga szélsôséges formájában Krisztus kereszthalá-
lában nyilvánult meg (vö. 1,25; 2Kor 12,9), és továbbgyûrûzik aposto-
lainak, de minden Krisztushoz tartozó embernek a sorsában is. Ám ez 
csupán az érem egyik oldala. Ugyanennyire hangsúlyos, hogy ennek az 
emberileg reménytelen helyzetnek ellenére, vagy éppen ezen keresztül 
Isten szeretete rabul ejt embereket, akik azután új teremtéssé válnak 
Isten kezében (lásd 2Kor 5,14.17). Éppen Isten uralmának eme kétarcú
sága miatt nehéz megítélni, hogy kinek-kinek a beszéde mögött mi a 
valóságtartalom. Bizonyára itt van nagy szükség a „lelkek megítélésé-
nek” karizmájára (1Kor 12,10).

(21) Pál tehát, ha az Úr is úgy akarja, személyesen fogja felkeresni 
a gyülekezetet, és ezt az ígéretét levele végén is megerôsíti (16,5kk). 
Végül is nem rajta, hanem a gyülekezeten fog múlni, hogy ez a talál-
kozás miként fog lezajlani. Mert ô mindenképpen atyai indulattal fog kö

395 Schrage 1991—2001, 1. 362. o.
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zeledni hozzájuk, hiszen ôk Isten akaratából gyermekeivé lettek, és azok 
is maradnak. Mit szeretnétek? — kérdi következésképpen olvasóit. 
Bottal menjeke hozzátok, vagy szelíd lelkületben megnyilvánuló 
szeretettel? Reméli, hogy nem kerül sor keményebb eszközök hasz-
nálatára, de éppen mivel szereti ôket, nem nézheti el, hogy a pártos-
kodás tönkretegye a gyülekezetet. A késôbbiekbôl arra következtethe-
tünk (lásd 2Kor 2,1kk), hogy ôk a mindkét fél számára kínosabb eshe-
tôséget választották.
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(5,1—6,20)
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Az ötödik fejezetben az elsô négy fejezet összefüggô mondanivalója 
után kétségtelenül fordulat áll be a levél gondolatmenetében. A két 
szakasz között egyrészt nincs mondattani kapcsolat, másrészt a tarta-
lom jellege is megváltozik. Míg az elôzôekben Pálnak csoportok, még-
pedig a gyülekezeten belül kialakult pártok közösségellenes magatar-
tásával szemben kellett fellépnie, most egyes gyülekezeti tagok kirívó 
erkölcsi eltévelyedéseire fordítja a szót.

Ha ismerjük az Újszövetség-kutatók között a levél egységérôl foly-
tatott ádáz vitát,1 akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy ez a zökkenô 
a gondolatmenetben nem kis mértékben felkeltette egyesek figyelmét. 
Természetesen a szakasznak a feltételezett különálló levelekbe történô 
besorolását illetôen különféle megoldások születtek. Még leginkább 
említésre méltó Sellin kísérlete, aki nemrég felvetette, hogy a két feje-
zetet az 5,9-ben említett, úgynevezett elsô levél részének kellene tekin-
teni.2 Vele szemben azonban azoknak kell igazat adnunk, akik szerint 
nincs olyan kényszerítô szempont, amely miatt itt különbözô idôben 
írt levelek összetoldását kellene feltételeznünk. Igaz, más természetû 
ügyrôl van szó, mint a megelôzô szakaszban, de ha egyéb nem is árul-
kodna a pragmatikai, vagyis a változatlan helyzetre utaló kapcsolatról, 
mint hogy az apostol ezekrôl az esetekrôl is hallomásból értesül (Khloé 
embereitôl, lásd 1,11), valamint az, hogy ezek az erkölcsi eltévelyedé-
sek is végsô soron az elbizakodottság számlájára írandók (vö. 5,2; 6,12), 

1 Lásd az I. fejezet 2. alfejezetének c) pontját.
2 Sellin 1987, 2940—3044. o.
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ennyi is meggyôzhet minket a szakasz és a levél többi részének szerves kap
csolatáról.

Eltérést tapasztalhatunk az egyes kutatók álláspontja között a sza-
kasz utolsó bekezdésének, a 6,12—20. verseknek a hovatartozását ille-
tôen is. Schüssler Fiorenza,3 Wire,4 valamint Schrage5 — aki kommen-
tárja elsô kötetét 6,11-nél zárja le — úgy ítéli meg, hogy a kérdéses rész 
már a férfi és a nô viszonyát állítja elôtérbe, ezért tartalmilag már a 
hetedik fejezethez tartozik. Valóban, a paráznaság szempontja mind 
6,12—20-ban, mind pedig 7,1—7-ben szerepet játszik, mégis erôsebb 
érvek szólnak amellett, hogy 6,12—20 még az elôzôekhez kapcsolódik. 
Részben azért, mert így kívánja a gondolatmenet ritmusa, amelyben 
az egyes esetek elítélését mindig az ítélet teológiai megalapozása köve-
ti, így a pogány életmódnak, de mindenekelôtt a paráznaságnak tör-
ténô hátat fordítás 6,9—11-ben kifejtett követelményét 6,12—20-ban 
indokolja az apostol. A 7. fejezet pedig a  kötôszóval kezdôdik, 
amely a kutatók túlnyomó többsége szerint a gyülekezet által írt levél-
ben felmerült kérdésekre adott apostoli válaszokat vezeti be (lásd még 
8,1; 12,1).

A mondanivaló elôbb említett tagolása miatt, vagyis mivel az egyedi 
eset megítélését egy általánosabb szempont kifejtése követi, a magyará-
zat során az eddig megszokotthoz képest új eljárást kell kö vetnünk. A 
legtöbb kommentár elaprózza a szöveget, a fordítást és a magyarázatot 
egyaránt. Az a benyomásunk, hogy a páli gondolatmenetnek akkor 
teszünk eleget, ha az egymáshoz kapcsolódó szövegek fordítását nem 
szakítjuk szét, a bennük meglévô gondolati egységeket pedig a ma-
gyarázatban feltüntetett alcímekkel különítjük el. Nem vol na helyes 
például az 5. fejezetet kettészakítani, és az 1—8-ig, valamint a 9—13-ig 
terjedô szakaszokat külön fordítani és magyarázni. Viszont a második 
részben új szempont kerül elôtérbe, amely megérdemli, hogy külön 
hangsúlyt kapjon. Ugyanez a helyzet 6,1—6 és 7—8, valamint 6,9—11 és 
12—20 esetében is. 

3 Schüssler Fiorenza 1983, 22. o.
4 Wire 1990, 76—77. o.
5 Schrage 1991—2001, 1. 403. o.
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1. minden feslettség kiirtása a gyülekezetbôl 
(5,1—13)

(1) Egyáltalán,1 paráznaságról hallani2 közöttetek, méghozzá olyan 
mértékû paráznaságról, amilyen a pogányok között sem fordul 
elô, úgyannyira, hogy3 valaki az apja asszonyával4 él együtt.5 (2) 
Ti ugyanakkor felfuvalkodottak vagytok,6 nemhogy inkább elszo
morodnátok oly mértékben, hogy kikerüljön közületek az, aki 
ilyen dolgot cselekedett?7 (3) Mert ami engem illet, aki testben 
ugyan távol vagyok, de lélekben8 mégis jelen, mint jelenlévô, már
is meghoztam az ítéletet a felett, aki képes volt ezt megtenni. (4) 
A mi Urunk Jézus nevében, amikor összejöttök ti és az én lelkem, 
a mi Urunk Jézus erejével9 (5) át kell adni10 az ilyet a Sátánnak 
bûnös testi mivolta11 romlására,12 hogy a lélek megmeneküljön az 
Úr napján. (6) Nem helyes a ti dicsekvéstek. Nem tudjátok talán, 
hogy kis kovász az egész tésztát megerjeszti?13 (7) Takarítsátok 
ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, minthogy14 kovászta
lanok vagytok; mert a mi páskabárányunk is,15 a Krisztus, meg
áldoztatott.16 (8) Úgyhogy ne a régi kovásszal, sem a rosszaság és 
gonoszság kovászával ünnepeljünk,17 hanem a tisztaszívûség18 és 
igazság kovásztalanságában.

(9) Levélben már megírtam nektek,19 hogy ne kerüljetek kap
csolatba paráznákkal,20 (10) de nem általában e világ paráznáival 
vagy nyerészkedôivel, valamint harácsolóival vagy bálványimá
dóival,21 különben valósággal ki kellene mennetek a világból. (11) 
Nos,22 ezzel szemben én arról írtam nektek, hogy ne tartsátok a 
kapcsolatot, ha valaki, noha testvérnek nevezik,23 parázna vagy 
nyerészkedô, vagy bálványimádó, vagy gyalázkodó, vagy részeges, 
vagy harácsoló; az ilyennel még csak együtt se egyetek!24 (12) 
Mert mit tartozik rám,25 hogy a kívül levők26 felett ítélkezzem?! 
Nemde a belül levôk felett ítélkeztek ti is? (13) A kívül levőket 
pedig Isten ítéli meg. „Távolítsátok el a gonoszt magatok kö
zül!”27
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a Szöveg érteLme 1Egyáltalán: a  tulajdonképpen határozószó. 
je lentése: teljesen, egészen. kötôszóként szokatlan.6 a magyarázók általában 
a mondanivalót az elôzôekhez kapcsoló mondatrésznek tekintik.7 mintha 
csak azt akarná kifejezni Pál, hogy a pártoskodással a megrovást érdemlô 
jelenségek lajstroma még nem ért véget. egyébként ez a szokatlan megfo-
galmazás is alátámasztja a levél egységérôl mondottakat. 

2hallani: az apostol általánosságban fogalmaz, nem nevezi meg a hír-
forrást. most nem említi khloé embereit, mint 1,11-ben. általában a nevekkel 
és más adatokkal takarékosan bánik, mintha nem akarná még külön is meg-
bélyegezni az esetek mögött meghúzódó személyeket. a címzettek úgyis 
tudják, mirôl van szó. viszont így a késôbbi olvasó, illetve magyarázó hely-
zete válik nehézzé, mint jelen esetben is. Bizonyára nem csak a gyüleke zetben 
lehet „hallani” az esetrôl. az apostol nyilván ennél többet akar sejtetni.8

3úgyannyira, hogy: az eredeti szövegben  található, tehát következ-
ményes kötôszó. mégis kevés kivétellel9 tárgyi mellékmondatot bevezetô 
kötôszóval fordítják a fordítók és magyarázók (az új protestáns fordítás is). 
Pedig véleményem szerint ez a szokatlan megszövegezés nagyon tudatos 
Pál részérôl. nem azt akarja ugyanis kifejezni, hogy ezzel a hallatlan esettel 
tört be a paráznaság a gyülekezetbe, hanem éppen fordítva. mivel a parázna 
hajlam és magatartás otthonra talált a gyülekezetben, ezért fordulhatott elô 
ilyen szélsôséges eset is. így van összhangban már a bevezetô vers a követ-
kezôk szemléletmódjával. 

4asszonyával: meglepô módon a görög nyelvnek nincs külön szava a „hi-
tes” feleség megkülönböztetésére. ugyanaz a szó () fejezi ki a „nô”, az 
„asszony” és a „feleség” fogalmát. a férfi és nô között meglévô szorosabb 
kapcsolatot a férfi birtokosként történô említése jelzi, de hogy a nô milyen 
minôségben tartozik a szóban forgó férfihez, az jóformán csak az össze-
függésbôl derülhet ki (vö. 1kor 7,1kk).

5az apja asszonyával él együtt: az eset körülményeibôl sok minden ho-
mályban marad. nem derül ki, hogy az említett apa él-e még, s ha él, akkor 
a gyülekezet tagja-e. hasonlóképpen nem derül ki, hogy az asszony milyen 
minôségben tartozott vagy tartozik az apához,10 illetve hogy a férfi másod-
szor nôsült-e, vagy pedig ágyasaként tartotta az asszonyt. (a megfogalmazás 

 6 Conzelmann 1969, 114. o.
 7 Lásd Schrage 1991—2001, 368. o. és 1., 2. jegyz.
 8 Conzelmann 1969, 114. o. 2. jegyz., Heinricivel szemben.
 9 Például Barrett 1968, 119. o.
10 Lásd a 4. számú szövegértelmezô jegyzetet.
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ugyanis ezt a lehetôséget sem zárja ki.11) az nagyon valószínûtlen, hogy a 
bûnös saját édesanyjáról volna szó, ezért azután nem is beszélhetünk — mint 
a magyarázók általában teszik — a szó szoros értelmében vérfertôzésrôl. De 
ha nem is vérrokonok kapcsolatáról van szó, mostohaanya és mostohafiú 
viszonyát is elfogadhatatlannak tekinti mind az ószövetség (3móz 18,8; 
20,11; 5móz 23,1; 27,20) — bár a prozeliták vagy rabszolgák esetében egyes 
rabbik elnézôbbek voltak12 —, mind pedig a római jog.13 Cicero Sassiának a 
saját vejével kötött házasságát „hihetetlennek és hallatlannak” minôsíti.14 
mivel az asszony felelôsségérôl nem szól az apostol, a legtöbb kutató fel-
tételezi, hogy ô nem tartozott a gyülekezethez. az viszont a szûkszavú köz-
lésbôl is kiolvasható, hogy a mostohafiú keresztyén, aki nemcsak egy pilla-
natra vesztette el a fejét, hanem tartós kapcsolatot létesített mostohaanyjá-
val (, folyamatos igeállapot), tehát tudatosan és gátlástalanul tört be 
apja felségterületére. a képet kiegészítheti még két kortörténeti adalék is. 
Wire hívja fel a figyelmünket arra, hogy a hellén kultúrkörben a férfiak a nôk 
alacsony átlagéletkora miatt igyekeztek minél fiatalabb nôt elvenni feleségül, 
s így a szóban forgó apa második felesége közel egykorú lehetett a mostoha-
fiúval.15 Dunn pedig felhívja a figyelmünket Chow és Clarke véleményére, mi-
szerint az egész társadalmat átszövô patrónusi rendszer bizonyos kirívó ese-
tekben visszafoghatta a gyülekezet kritikáját, különösen amikor az elkö vetô 
a rendszer magasabb csúcsán állott.16 ennek az összefonódásnak az isme-
rete bizonyára nélkülözhetetlen a korabeli társadalom megértéséhez, de Pál 
ebben az esetben a gyülekezet nagyvonalúságának okát másban látja. 

6felfuvalkodottak vagytok: a szó már 4,6.18-ban is elôfordult, amibôl 
kitûnhet, hogy Pál szerint a pártoskodás és az erkölcsi lazaság a gyülekezet-
ben egy tôrôl fakad. 

7aki ilyen dolgot cselekedett: ez a fordulat más szavakkal ugyan, de tar-
talmilag ugyanezzel a jelentéssel visszatér a következô mondat végén is, 
ahol mondattanilag összekapcsolható a rákövetkezô körülírással: „a mi urunk 
jézus nevében”. ebben az esetben a szóban forgó parázna férfi a mi urunk 
jézus nevében követte volna el, amit mostohaanyjával cselekedett. Schrage 
a szövegnek erre az értelmezésére támaszkodva gondol arra, hogy a férfinak 

11 Lásd Brósz—Pólay 1974, 390. §.
12 Bill 3. 358. o.
13 Lásd Brósz—Pólay 1974, 392. §.
14 Lásd Schrage 1991—2001, 1. 370. o. 16. jegyz.
15 Wire 1990, 75. kk.
16 Dunn 1995, 52—53. o.
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ez a cselekedete tudatos és kihívó lépés volt a korlátokat nem ismerô és 
krisztusra hivatkozó keresztyén szabadság érvényesítésére (vö. 1kor 6,12; 
10,23).17 valóban nagyon valószínûnek látszik, hogy a keresztyén szabadság 
helytelen értelmezése szerepet játszott abban, ami megtörtént, de a szöveg 
alapján túlzás ennek pökhendi fitogtatására következtetni. annál is inkább, 
mert a 4. vers elején található fordulat, az „Úr jézus nevében” minden való-
színûség szerint inkább a következô kijelentéshez, mint a kifogásolt maga-
tartásról mondottakhoz kapcsolható. 

8lélekben: olyan esettel van dolgunk, amikor a  történetesen Pálra 
vonatkozó embertani, és nem feltétlenül teológiailag értett fogalom. Fizi-
kailag ugyan távol, de lélekben mégis jelen lenni a korabeli levélírói „topo-
szok”, szólamok közé is tartozhat (lásd kol 2,5). ezért néhány írásmagyará-
zó nem is tulajdonít nagyobb jelentôséget a kijelentésnek.18 ha viszont a Pál 
„lelkérôl” () a 4. versben mondottakat is figyelembe vesszük, akkor 
igazat kell adnunk Bultmann-nak, aki szerint „Pál nem csupán gondolatban 
van jelen a korinthusiak között, hanem hatékony lelki hatalommal is”.19 Pál 
tehát apostoli személyiségének teljes súlyával fordul szembe a bûnös viszonyt 
folytatóval. Schweizer bizonyára túl messzire megy, amikor Pált a kijelenté-
se alapján „az isteni közbelépés közvetítôjének” tekinti és minôsíti.20 az 
egész fejezet összképe alapján nem fogadható el Conzelmann-nak az a vé-
leménye sem, hogy „a gyülekezet csupán fóruma”,21 tehát tétlen szemlélôje 
az Isten Lelkének erejével végbevitt kiközösítô aktusnak. Sokkal inkább arról 
van szó, hogy az apostollal egyetértésben magának a gyülekezetnek kell 
megszakítania minden kapcsolatot a kiközösítettel. természetesen Pál nem 
gondolja, hogy ez az eljárás a Szentlélek közremûködése nélkül menne vég-
be, de most nem errôl az oldalról közelíti meg a kérdést (lásd 11. vers). 

9A mi Urunk Jézus nevében, amikor összejöttök ti és az én lelkem, a 
mi Urunk Jézus erejével (át kell adni az ilyet...): a mondat különbözô ré-
szeit, mondattanilag egyébként teljesen szabályosan, nagyon sokféleképpen 
lehet társítani egymással, ami azután az értelmezést is jelentôsen befolyá-
solja.

a) „a mi urunk jézus nevében” az elôzôekhez is kapcsolható.22

17 Schrage 1991—2001, 1. 372. o.
18 Conzelmann 1969, 117. o. 33. jegyz.
19 Bultmann 1959, 209. o.
20 ThWNT 6. 434. o.
21 Conzelmann 1969, 117. o.
22 Lásd a 7. számú szövegértelmezô jegyzetben Schrage álláspontját: Schrage 

1991—2001, 1. 372. o. 23. jegyz.
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b) érthetô úgy is, hogy „a mi urunk jézus nevében” az „összejöttök” kije-
lentéshez kapcsolódik, majd pedig így folytatódik a mondat: „a mi urunk 
jézus erejével át kell adni az ilyet…” (heinrici).

c) van, aki szerint mindkét fordulat a gyülekezet „összejövetelének” fel-
tételeit írja körül (Weiß, Lietzmann).

d) mindkettô egyaránt vonatkozik „az összegyülekezésre” és az illetô „át-
adására” (Bachmann).

e) „az urunk jézus nevében” tartozhat az „átadás” aktusához, „a mi urunk 
jézus erejével” pedig a gyülekezet „összejöveteléhez” (robertson—Plummer, 
valamint allo).

f) Schlatter úgy véli, hogy „az urunk jézus nevében” Pál az „ítéletet hozta 
meg”, míg „a mi urunk jézus erejével” „az összegyülekezés” történik meg.23

g) végül Conzelmann-nal együtt azt kell a legvalószínûbbnek tartanunk, 
hogy mind „a mi urunk jézus nevében”, mind pedig „a mi urunk jézus erejé-
vel” a „Sátán hatalmába történô átadásnak” kell végbemennie.24 

10át kell adni: a görög szövegben infinitivust (fônévi igenevet) találunk 
minden jelentést módosító névelô vagy kötôszó nélkül. ezért egyesek25 a 3. 
vers kijelentéséhez kapcsolják: (Pál) „elhatározta…, hogy ôt átadja…” eszerint 
a gyülekezetnek az egész eljárásban csak a szemtanú szerepe jutna. viszont 
mások függetlenítik az „átadni” kifejezést az elôzô mondatoktól, és ebben 
az esetben az aktusban maga a gyülekezet is részt vesz. ez utóbbi fordítás  
tûnik a leghelyesebbnek, mert nyelvtanilag az infinitivusnak felszólító értel-
me is lehet.26 

11bûnös testi mivolta: az apostol itt a  szóval él, amely a testet min-
denekelôtt a maga mulandó, anyagi valóságában fejezi ki. nála azonban 
gyakran kap teológiai jelentést is, amennyiben Istennel és emberrel meg-
hasonlott lényünket akarja vele megjelölni (lásd például gal 3,3; 5,13kk; Fil 
3,3—4; róm 8,3kk). hogy ebben az esetben a szónak melyik értelme kerül 
elôtérbe, az nagy mértékben a kiközösítô eljárásról kialakított véleménytôl 
függ, amint ez a következô jegyzetbôl is kitûnik. 

12át kell adni az ilyet a Sátánnak bûnös testi mivolta romlására: abban 
mindenki egyetért, hogy Pál itt a parázna viszonyt folytató férfi kiközösítését 
várja el a gyülekezettôl. afelett azonban annál élénkebb vita folyik, hogy 
miben állt ez az eljárás, és milyen következményeket vont maga után. az 

23 Schlatter 1954, 55. o.
24 Vö. Conzelmann 1969, 117. o.
25 Például Conzelmann 1969, 114. o. 9. jegyz.
26 Lásd BD 309. §.
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arra rászolgált ember kitaszítását a közösségbôl, és ezzel átok alá helyezé-
sét gyakorolta a kumráni közösség27 és a rabbinátus is — kr. u. 70-et köve-
tôen mindenesetre28 (lásd jn 9,22; 12,42; 16,2). ha túl sok nem is, annyi 
mindenesetre kivehetô Pál szavaiból, hogy a keresztyén gyülekezet is ismer-
te és gyakorolta ezt a fegyelmezô eljárást. Feltehetôen az egész gyülekezet 
nyilvánossága elôtt egy vagy akár több próféta is a gyülekezet élô urának 
nevében kijelentette a vétkes kiközösítését, és megtiltott a gyülekezet tag-
jainak minden kapcsolatot az illetôvel (lásd 11. vers). a gyülekezet ura ezt 
hatalmával keresztül is vitte. ehhez hasonló eljárásra utal mt 18,15—18; gal 
6,1kk és jak 5,19—20 is. De egyedül 1kor 5-ben olvashatunk arról, hogy ez 
a kiközösítés egyúttal a vétkes kiszolgáltatása a Sátánnak. nem vehetjük 
komolyan orr és Walther véleményét, akik szerint Pál valójában a római tör-
vénykezésnek akarja az illetôt kiszolgáltatni, hiszen amit tett, azt a római 
törvények is tiltják.29 Schrage ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmünket arra, 
hogy az apostol a 6. fejezetben éppen krisztusban hívôknek egymással vi-
lági törvényszék elôtt folytatott pereskedése ellen emeli fel szavát.30

De mit takarhat akkor az „átadni a Sátánnak” kifejezés? Pogány és zsidó 
vallástörténeti pár huzamokra gondolva nem egy magyarázó véli úgy, hogy 
valamiféle ünnepélyes aktusról van szó, amelyen az alvilág erôit idézik az 
átok alá helyezett fejére.31 ennek azután olyan súlyos következményei lehet-
nek, amilyenekkel az úrvacsorával visszaélôknek kell számolniuk (vö. 1kor 
11,30), vagy amilyennel anániás és Szafira kétszínûsége járt (apCsel 5,1kk). 
ha viszont ennek megfelelôen a vétkes „bûnös testi mivolta romlásán” a fi-
zikai megsemmisülést értjük, akkor mit gondoljunk „a léleknek a végidôkben 
az Úr napján történô megmenekülésérôl”? Conzelmann „rejtélyes kijelentés-
nek” tekinti.32 talán maga a halál szerez engesztelést a bûnösnek, ahogy a 
zsinagógai vagy a késôbbi keresztyén inkvizíciós eljárások során feltételez-
ték,33 vagy Pál talán a halál utáni megtisztulás lehetôségével számol?34 a 
kettô közül egyik megoldási kísérlet sem egyeztethetô össze Pál teológiájá-
val. ennek a „rejtélyes kijelentésnek” a nyitját szerintem nem annyira a vallás-
történeti párhuzamokban, mint inkább a levélnek a korinthusiak gondolko-

27 1QS 2,4—6; 5,26—6,1; 8,21—24.
28 Bill 4. 293. kk.
29 Orr—Walther 1976, 186. o.
30 Schrage 1991—2001, 1. 377. o.
31 Käsemann 1968, 69. kk. Conzelmann 1969, 118. o. 37. jegyz.
32 Conzelmann 1969, 118. o.
33 Lásd Barrett 1968, 126—127. o. Schrage 1991—2001, 1. 376. o.
34 Lásd Schrage 1991—2001, 1. 376. o. 53. jegyz.
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dásmódjával viaskodó érvelésében találhatjuk meg. ez azonban már a mon-
danivaló késôbb sorra kerülô kibontására tartozik.

ennek a sok gondot okozó igehelynek az értelmezését nagy mértékben 
befolyásolja az állásfoglalásunk abban a kérdésben, hogy vajon az apja fe-
leségével együtt élô férfi nem azonos-e azzal a korinthusi gyülekezeti taggal, 
aki 2kor 2,5 és 7,12 szerint az apostolt súlyosan megbántotta, és aki szá-
mára Pál a gyülekezet bocsánatát kéri, mivel az illetô megbánta tettét. Fascher 
kommentárjában35 és ezt követôen egy cikkben is36 külön kitérôt szentel a 
lehetséges válaszok mérlegelésére. a magyarázók már az ókorban szinte 
kivétel nélkül feltételezték, hogy mindkét esetben ugyanarról a gyülekezeti 
tagról van szó. egyedül tertullianus egyházatya vonta ezt kétségbe,37 de az 
ô állásfoglalását bizonyára az a montanista felfogás határozta meg, amely 
szerint a keresztség után elkövetett ilyen súlyos bûnök megbocsáthatatlanok. 
a reformátorok a többség véleményéhez kapcsolódtak. Luther a 2kor 
2,5—6-hoz fûzött megjegyzésében,38 kálvin pedig kommentárjában39 kap-
csolja össze a két esetet. ôk nyilván abból a megfontolásból teszik ezt, hogy 
az ismételt megtérés elutasítása nem fér össze a kegyelemrôl szóló refor-
mátori tanítással. a régi hagyományt követik ebben a kérdésben még a kri-
tikusabb magyarázók is egészen a 20. század elejéig (például Windisch). 

amennyiben valóban ugyanarról a személyrôl van szó, akkor — és szá-
munkra most ez a fontos — az apostol által megkövetelt eljárás a bûnös ellen 
nem végérvényes kirekesztés, hanem nevelô célzatú, átmeneti kiközösítés. 
az utóbbi évtizedekben megjelent magyarázatok azonban az elôbbi álláspont 
mellett szóló minden érv ellenére is (például a Sátán említése mindkét eset-
ben; lásd 1kor 5,5 és 2kor 2,11) a két eset összekapcsolása ellen vannak. a 
második korinthusi levél kijelentéseibôl arra következtethetünk ugyanis, 
hogy megbántója Pál apostoli mivoltát vonta kétségbe. az ezt az álláspontot 
képviselôk ennek megfelelôen az apja feleségével élô férfi kiközösítését a 
gyülekezetbôl halálos kimenetelûnek tekintik, hiszen akkor értelemszerûen 
nem reá vonatkozik az apostolnak a kiközösített visszafogadását célzó ké-
rése a második korinthusi levélben (vö. 2kor 2,7). mindezzel szemben — a 
vita állása legalábbis ezt sugallja — bármiként is foglalunk állást a vétkes ki-

35 Fascher 1980, 166. kk.
36 ThLZ, 94 (1974). 9—12. o.
37 De pudicitia 13—14. PL 2,1029—1082.
38 WA.DB 7,144—145.
39 2Kor 24. o., in: Kálvin 1920.
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létének kérdésében, ez önmagában nem visz közelebb a javasolt fegyelme-
zô eljárás természetének megértéséhez. 

13 kis kovász az egész tésztát megerjeszti: közmondásszerû kijelentés, 
amely szó szerint ugyanígy megtalálható gal 5,9-ben is. a kovász természe-
tének felidézése valamely jelentéktelennek látszó ok által kiváltott jelentôs 
következmény veszélyére hívja fel a figyelmünket. Windisch lehetségesnek 
tartja, hogy Pál emlékezetében még elevenen él mesterének, az idôsebb ga-
máliélnek a vitája rabbitársaival a kovásznak még megengedhetô legkisebb 
mennyiségérôl.40 az apostol mindenütt, ahol a kovász képével él, valamilyen 
kedvezôtlen folyamatot ábrázol, amiképpen a rabbik is teszik, amikor pél-
dául a pogány életforma kísértésérôl beszélnek.41 egyedül jézus meri a kovász 
hatóerejével szemléltetni Isten országának ellenállhatatlan lendületét (lásd 
mt 13,33 és párh.). mivel Pál negatív folyamatot ábrázol a kovász képével, 
nem tartható túl szerencsésnek az új protestáns fordítás által választott 
„megkeleszti” kifejezés, jobbnak tûnik helyette a „megerjeszti” ige. 

14minthogy: a  (ahogyan, amiképpen) görög kötôszó ebben az eset-
ben magyarázó, illetve okhatározói mellékmondat bevezetéséül szolgál, erre 
pedig a magyar fordításban a „minthogy” kötôszó a legalkalmasabb. az el-
lentmondás a feladat és annak indoklása között így még erôteljesebben 
fogalmazódik meg, de éppen ez felel meg az apostol szándékának. 

15páskabárányunk: a magyar fordításokban többnyire „húsvéti bárányról” 
olvashatunk, és ez több szempontból is megtévesztô. a húsvét keresztyén 
ünnep, és jézus feltámadásához kapcsolódik, nem pedig megöletéséhez, 
míg a páskabárány leölése, elkészítése és ünnepélyes elfogyasztása a zsidó 
ünnepkör egyik legfontosabb mozzanata volt. húsvétról beszélni akkor, ami-
kor egy zsidó ünnepi rendtartásra történik utalás, amelyet az ószövetség 
magyar fordításai is (vö. 2móz 12,21; 4móz 28,16kk; 5móz 16,6kk stb.) 
páskaünnepnek neveznek, félreértéshez vezethet. a félreértés veszélyét még 
csak fokozza, hogy sok keresztyén családban szokás húsvétkor bárányt ten-
ni az ünnepi asztalra. Pedig Pál apostol érvelését csak akkor érthetjük meg, 
ha beleillesztjük a zsidó páskaünnep gondolatkörébe. a kovásztalan kenye-
rek hete és a páskabárány feláldozásának és elfogyasztásának napja erede-
tileg egymástól független ünnep volt,42 idôvel azonban naptárilag és tartal-
milag is összekapcsolódtak, és az utóbbi az elôzô egyhetes idôszak nyitá-
nyává lett. így amikor a kovásztalan kenyerek hete elôtt minden kovászost 

40 Lásd ThWNT 2. 906. o. 15. jegyz.
41 Bill 1. 729. o.
42 ThWNT 2. 904. o.
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el kellett takarítani a házból, ez a mûvelet egybeesett a szédereste és a pás-
kavacsora elôkészületeivel. az apostol éppen ezt az egybeesést használja 
fel arra, hogy rámutasson: Krisztus értünk hozott áldozata és a ragaszkodás 
bûnös viszonyainkhoz összeférhetetlenek. 

16megáldoztatott: az eredeti szövegben található  szó többféle uta-
lást is rejt magában. eredeti értelme az öléshez kapcsolódik, ennélfogva a 
véres áldozatokkal összefüggésben volt használatos. a szenvedô forma nagy 
valószínûséggel passivum divinum, vagyis Isten cselekvésére mutat. egyúttal 
aorisztosz is, ami jelzi, hogy egyszeri eseményrôl van szó. Schrage nem is 
mulasztja el, hogy ezen az alapon ne illesse kritikával a II. vatikáni zsinat 
egyházról szóló hittani konstitúciójának (Lumen gentium) 3. cikke lyében 
megfogalmazott katolikus tanítást, amely szerint „minden esetben, amikor 
a keresztáldozatot, amelyben krisztus, a mi húsvéti bárányunk odaadatott, 
az oltáron ünnepeljük, megváltásunk mûve megy végbe”.43 Fascher szerint 
pedig az aorisztosznak ugyanaz a jelentôsége itt, mint az -nak a zsi-
dókhoz írt levélben (7,27; 9,12; 10,10). az tudniillik, hogy az aorisztosz 
hangsúlyozza krisztus áldozatának egyszeri, de mindenkorra érvényes  
voltát.

krisztus kereszthalála értelmének megvilágítása a páskabárány felôl (pás-
kabárány-tipológia) nagy valószínûséggel már Pál elôtt megtörtént az ôs-
gyülekezetben (lásd még jn 19,36), tehát viszonylag korán, hiszen az elsô 
korinthusi levél kr. u. 54—55-ben keletkezhetett, és akkor már szájhagyomány 
formájában élt a gyülekezetek tudatában. 

17ünnepeljünk: joachim jeremias erre a kifejezésre hivatkozik, amikor úgy 
véli, hogy a keresztyének a kezdeti idôszakban a zsidókhoz hasonlóan meg-
ülték a páskaünnepet.44 Schrage véleménye ezzel szemben viszont az, hogy 
a kifejezés a párhuzamból adódóan került bele a gondolatmenetbe. egyéb-
ként pedig „minden alkalom alkalmas idô az ünneplésre a keresztyének 
számára” — mondják theophülaktosz és khrüszosztomosz egyházatyák.45

érdemes még megemlítenünk azt az észrevételt, amelyet többek között 
Barrettnél is megtalálhatunk: „ha feltételezzük, hogy az elsô korinthusi levél 
egységes írásmû…, akkor azt Pál efezusban írta (1kor 16,8), ahol még kis 
ideig maradni szándékozott, egészen pünkösd ünnepéig. nem ésszerûtlen 
visszaszámolni hét-nyolc hetet, és feltételezni, hogy Pál éppen levélírás köz-

43 Lásd Schrage 1991—2001, 1. 383. o. 89. jegyz.
44 ThWNT 5. 900. o. 41. jegyz.
45 Lásd Schrage 1991—2001, 1. 384. o.
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ben készült elô a páskára, vagy éppen ünnepelte azt, és ez az alkalom indí-
totta arra, hogy az új páska gondolatát felidézze.”46

18tisztaszívûség: a görög szövegben szereplô szó () ezen a he-
lyen kívül még csupán 2kor 1,12-ben és 2,17-ben fordul elô, és tartalmának 
visszaadására nem könnyû megfelelô magyar szót találni. 2kor 1,12-ben a 
-szel fordul elô, és ezért az  jelentése is valahol az ôszinte-
ség, nyíltszívûség, mesterkéletlenség táján keresendô. 

19Levélben már megírtam nektek: a „megírtam” állítmány az eredeti szö-
vegben aorisztoszban áll. ebben az esetben visszadhat egy, a múltban már 
lezajlott eseményt, ezért egy korábban megírt levélre utalhat. De vonatkoz-
hat a leendô olvasó szemszögébôl ugyan korábban megtörtént, de a levél 
írásával egy idôben lejátszódó cselekvésre.47 a második lehetôség mellett 
van néhány tekintélyes magyarázó, például Lietzmann.48 Barrett a 9. vers 
esetében valódi múlt idôt tételez fel,49 a 11. versben viszont levélírói aorisz-
toszt. a többség mindkettôt múltbeli eseményre célzó igealaknak tekinti, és 
ennek megfelelôen egy korábban megírt levélre történô célzást látnak ben-
ne.50 talán érdemes ebben az összefüggésben is megjegyeznünk, hogy nem 
egy olyan Újszövetség-kutató akad, aki ezt a legkorábbi és általában elve-
szettnek hitt levelet a 2kor 6,14—7,1-ben található, a szövegkörnyezetben 
idegen testként ható szakaszban véli felfedezni.51 

20 ne kerüljetek kapcsolatba paráznákkal: ha a görög kifejezést szó 
szerint akarnánk visszaadni, akkor így kellene fordítanunk: „ne vegyüljetek 
össze paráznákkal!” Szerencsésebb azonban kapcsolattartásról beszélni. ez 
viszont még nem zárja ki a kapcsolat kezdeményezését, holott az apostol 
szerint még errôl sem lehet szó (lásd 11. vers). ez a meggondolás jelentke-
zik a fordításban, szemben az új protestáns fordítás megoldásával. az össze-
függés értelmében a paráznákon jelen esetben nem csupán a nevezetes és 
kommentárokban szívesen emlegetett korinthusi aphrodité-templomhoz 
tartozó kultuszi parázna nôket kell értenünk, hanem mindenkit, aki Isten 
akarata ellen való nemi kapcsolatokba bonyolódott.

21paráznáival vagy nyerészkedôivel, valamint harácsolóival vagy bál-
ványimádóival: a különbözô bûnök ilyen felsorolásai, szaknyelven a „bûn-

46 Barrett 1968, 130. o.
47 Levélírói aorisztosz: BD 334. §. Lásd 1Kor 4,17-nél és 5,11-nél.
48 Lietzmann—Kümmel 1969, 25. o.
49 Barrett 1968, 130. o.
50 Lásd még az I. fejezet 2. alfejezetének b) pontja alatt.
51 Érvek és ellenérvek: Barrett 1968, 4., 130. o. Barrett 1973, 14., 192. kk. A vita 

irodalmát és állását lásd Ch. Wolff 1989, 146. kk.
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katalógusok” gyakran fellelhetô mûfaji elemek Pál és az Újszövetség más 
leveleiben (például 1kor 6,9—10; 2kor 12,20; gal 5,19—21; róm 1,29—31; ef 
5,3—5; kol 3,5.8; 1Pt 4,3; jel 9,21 stb.), de a korabeli rabbinisztikus és hel-
lenisztikus irodalomban is.52 amint ezt más formai elemek átvételénél is 
megfigyelhetjük, Pál a „bûnkatalógusokat” sem szolgai módon alkalmazza, 
hanem a mondanivalója érdekében átalakítja ôket. érdemes tehát mérlegel-
ni, hogy mit sorol fel, és mit hagy ki a lajstromból. 

22 Nos: a  mindenekelôtt idôhatározószó, jelentése pedig: „most” (pél-
dául 2kor 6,2). olykor azonban logikai következtetést vezet be, mint a magyar 
nyelvben a „nomármost” vagy a jelen esetben alkalmazott „nos” szócska53 
(vö. 1kor 12,18.20; 13,13). ha a szónak idôhatározói értelmet tulajdonítunk, 
akkor feltételezzük, hogy az éppen diktálás alatt álló levélrôl van szó.54 el-
lenkezô esetben az apostol folytatja korábban írt levelének értelmezését. 

23nevezik: mondattanilag a következôkhöz is kapcsolható, így olyan ke-
resztyén testvéreket állít elénk Pál, akik kiérdemelték a parázna vagy más 
rosszhírû nevezetet. a szórend és ennélfogva a magyarázók általános véle-
ménye is a fordításban szereplô változat mellett van, de a mondanivaló is 
így válik igazán élessé.55 

24együtt se egyetek: a magyarázók véleménye megoszlik a tekintetben, 
hogy nyilvános közös étkezésekrôl, agapérôl vagy úrvacsoráról van-e szó, 
vagy az együttes étkezést a kiközösítettel a magánéletben is meg kell tagad-
ni. a legtöbb magyarázó egyetért abban, hogy a tiltás nem csak a gyüleke-
zeti alkalmakra vonatkozik.56 

25mit tartozik rám: már az ószövetségben is elôforduló hiányos szerke-
zetû fordulat (1kir 17,18 LXX), amely kétségbe vonja valakinek az illetékes-
ségét valamilyen ügyben (lásd még mk 1,24; 5,7; jn 2,4).

26kívül levôk: tulajdonképpen a „belül lévôkkel” együtt fônevesített hatá-
rozószókkal van dolgunk, amelyek valószínûleg zsidó szóhasználatból ered-
nek,57 és tudatos döntést feltételeznek a hovatartozás felôl (lásd még 1thessz 
4,12; kol 4,5; mk 4,11). 

52 Bôvebben lásd Conzelmann 1969, 121. kk.
53 Lásd Conzelmann 1969, 124. o.
54 Lásd a 19. számú szövegértelmezô jegyzetet.
55 Lásd Schrage 1991—2001, 1. 390. o. 115. jegyz.
56 Lang 1986, 75. o. Conzelmann 1969, 123. o. Barrett 1968, 132. o. Fascher 1980, 

165. o. Schrage 1991—2001, 1. 394. o.
57 Bill 3. 362. o.
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27„Távolítsátok el a gonoszt magatok közül!”: mint nemegyszer (vö. 
1,31; 2,16; 14,25), Pál most is a korai keresztyénség Bibliájából, az ószö-
vetségbôl vett idézettel zár le egy fontos gondolatmenetet (lásd 5móz 17,7; 
19,19; 22,21.24).

a LevéLréSzLet kIBontáSa 

eljárás a gyülekezetben kirívó paráznaság esetén

(1) A baj ritkán jár egyedül. Mondhatnánk: egyik szüli a másikat. A 
pártoskodáson kívül Pálnak van még mit szemére vetnie a gyülekezet-
nek. Egyáltalán, paráznaságról hallani közöttetek. Olyan légkör 
alakult ki a korinthusi hívek között, amelyben parázna, felelôtlen nemi 
kapcsolatok nem okoznak megütközést. Hogy nem csupán egyetlen 
esetrôl van szó, az 6,12kk-bôl nyilvánvaló. Vannak ugyan olyanok, akik 
hangot adnak rosszallásuknak, hiszen az apostol is értesül a kialakult 
helyzetrôl, de az a benyomásunk, hogy az egész ügy a megszólás szint-
jén marad.

A gyülekezet elnézô magatartása miatt olyan mértékû paráznaság 
is megtalálható közöttük, amilyen a pogányok között sem fordul 
elô. Van ugyanis egy keresztyén férfi, aki úgyannyira elvetemedett, 
hogy apja feleségével mer együtt élni. Amint azt a szöveg értelme-
zésénél már láttuk, Pál valószínûleg nem a vérfertôzés tabujának át-
hágása miatt ütközik meg az eseten. De ha nem is vérrokona az asszony 
a férfinak, saját apjának illetékességi körébe hatol be, és veszi el tôle 
az ô feleségét, szenvedélyének szavára hallgatva. A kevés adat alapján 
is az a benyomásunk, hogy szinte tüntetôleg teszi ezt, nem törôdik 
semmiféle normával, sem a keresztyén gyülekezet, sem a pogány kör-
nyezet erkölcsi ítéletével, nem rejti véka alá ezt a kapcsolatát. Ezért 
kell egyetértenünk Schragéval, aki szerint „a korinthusi gyülekezetben 
tapasztalható nemi eltévelyedéseket nem lehet minden további nélkül 
a hellenisztikus környezet hatásának számlájára írni”.58

(2) Napvilágot látott egy olyan feltevés is a levél magyarázóinak 
körében, hogy az eset valamiképpen összefügg a korinthusi gyüleke-

58 Schrage 1991—2001, 1. 170. o.
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zetben dúló pártoskodással, vagy mint a viszály oka, vagy pedig mint 
annak következménye.59 Annak alapján, amit ma a korinthusi gyüle-
kezet belsô viszonyairól tudhatunk, nehéz eldönteni a kérdést. Ha a 
két eset között közvetlen kapcsolatot nem is, de közvetettet maga Pál 
is feltételez, amikor a gyülekezet szemére veti, hogy ugyanakkor, ami-
kor ilyesmi van a gyülekezetben, felfuvalkodott emberek, vagyis el-
nézô magatartásuk önhitt magabiztosságukból fakad. Ám a pártosko-
dás vizsgálatánál is erre az eredményre jut: az egyes csoportok által 
kiszemelt tanítómesteren kívül azért nincs másra szükségük, mert „fel-
fuvalkodottak” (4,6). Lelki emberekként (1Kor 2,13.15; 3,1; 12,1; 
14,37) azt hiszik, hogy ôk már túl vannak minden veszélyen, vagy ahogy 
az apostol jellemzi ôket: „jóllakottak vagytok, már meggazdagodtatok, 
nélkülem is királyi uralomra jutottatok” (4,8). Bizonyára elbizakodott-
ságukban éltek vissza a keresztyén ember szabadságával, és hangoz-
tatták: „Minden szabad nekem!” (1Kor 6,12; 10,23), ha éppen az a 
kívánságom, még az apám asszonyát is eltulajdoníthatom. 

Ha túlságosan messzire mennénk is azzal a feltételezéssel, hogy az 
a férfi a gyülekezetbôl Krisztusra hivatkozva engedett kívánságának, 
és vetett szemet apja feleségére,60 azért a minden erkölcsi aggályt fél-
resöprô felfogásnak feltehetôen szerepe van benne. De Pál nem is csu-
pán ôt, a tettest, hanem mindenekelôtt az egész gyülekezetet marasz-
talja el a felfuvalkodottság vétkében. Ha a gyülekezet Krisztus egész-
séges teste volna, akkor nem tûrné meg magában ezt a beteg gócot. 
Ezzel szemben a gyülekezet is a „mindent szabad nekem” álláspontjá-
ra helyezkedik, és hamar túlteszi magát az ügyön, nemhogy inkább 
elszomorodnának oly mértékben, hogy kikerüljön közülük az, aki 
ilyen dolgot cselekedett. Amit az apostol ilyen esetben elsôsorban 
elvár a gyülekezettôl, az a szomorúság. Az eredeti szöveg még erôtelje-
sebb, mert egyenesen gyászról beszél. Ez a megfelelô lelkület, ha ilyes-
mi történik a gyülekezetben. A gyász mögött ugyanis a megütközés és 
az ítélkezés helyett a veszteséget átérzô szeretet húzódik meg. Nem 
kellene-e a gyülekezetnek felhagynia az elnézô erkölcsi közömbösség-

59 Locke 1824, 102., 104. o. Dahl 1977, 57. o. Mitchell 1989, 154., 286. o. Fee 
1987, 195. o.

60 Lásd az 1. vershez fûzött 5. számú szövegértelmezô jegyzetet.
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gel, és elszomorodnia amiatt, aki kockára teszi, amit Istentôl kapott, 
de még inkább a gyülekezet miatt, amely kiteszi magát a romlásnak 
(lásd 6. vers) azzal, hogy ilyen bûnt megtûr a maga kebelén belül? Ezen 
a ponton derül ki, hogy a pártoskodás és a parázna férfi esetének ke-
zelése között mégiscsak van összefüggés. A maguk tekintélyét haj-
szoló csoportok miatt meghasonlott gyülekezet nem tud egységesen 
fellépni az egész közösség érdekében a romlás erôivel szemben.

(3) Lehet, hogy a gyülekezet nem ébredt tudatára a veszélynek, és 
nem határozta el magát az erélyes fellépésre. Ami viszont az apostolt 
illeti, tudja, mit kell tennie. Testben ugyan most távol van, de ez 
nem akadályozhatja meg abban, hogy cselekedjék. Ugyanis lélekben 
mégis jelen van közöttük, vagyis egész lényével, elszántságával moz-
gósítja a gyülekezetet.61 Mint ilyen értelemben jelenlévô, máris meg
hozta az ítéletet a felett, aki képes volt ezt megtenni. A magyarázók 
általában zavarban vannak, és nem tudnak mit kezdeni Pál eljárásával. 
Vajon nem üres fenyegegetôzés a részérôl, aminek most tanúi vagyunk? 
Hiszen távol van a gyülekezettôl, és eszköze sincs arra, hogy a gyüle-
kezetet rákényszerítse az általa már meghozott ítélet foganatosítására. 
Az erôszaknak nyilván nincs helye Krisztus népében, enélkül viszont 
kétséges, hogy a szükséges rendszabályokat végre lehet-e hajtani. Még-
sem reménytelen a helyzet orvoslása ilyen körülmények között sem. 
Nyilvánvalóan a gyülekezet a helyzet kulcsa, rajta múlik minden. Pál vi-
szont személyiségének és apostoli tekintélyének egész súlyával jelen 
tud lenni közöttük, mert levele áthidalja a földrajzi távolságot. Miután 
pedig ô meghozta magában az ítéletet, álláspontja világos. Ezért aki 
nem követi ôt ebben, az a gyülekezet apostolával szakít. Vagy a paráz-
na férfi, vagy Pál: ez a választás a gyülekezet számára.

(4—5) Az apostol szerint a követekezôképpen kell eljárni a megátal-
kodott bûnössel szemben: az ügyet az egész gyülekezet összejövetelén 
az egész gyülekezet nyilvánossága elé kell vinni, mert kudarcot valla-
nak, ha a gyülekezetnek nem sikerül egységes álláspontra jutnia, és 
nem tanúsít egységes magatartást a vétkessel szemben. Ami nyilvános
sá lett, az a nyilvánosságra is tartozik (lásd Gal 6,1). A gyülekezet nem 
ülhet fel gyanúsítgatásoknak, és nem rendezhet boszorkányüldözést, 

61 Lásd a 8. számú szövegértelmezô jegyzetet.
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viszont nem moshatja a kezét sem, amikor „tetten érnek valakit”. Az 
összejövetelen pedig tekintsék az apostolt lélekben jelen levônek, és 
azonosuljanak az ô döntésével. 

Pál jelen esetben a bûnös számára a gyülekezeti fegyelmezô eljárás 
legsúlyosabb megtorló intézkedését javasolja: Át kell adni az ilyet a 
Sátánnak! A gyülekezet tehát egy ujjal sem nyúl a tetteshez, nem kor-
bácsolja meg, vagy nem kövezi agyon, ahogy ezt a zsinagógai rend-
tartás megkívánná (vö. Jn 8,5kk). Ezzel szemben átadja a Sátánnak, 
hogy annak martalékává váljon. De mibôl áll és milyen következmé-
nyekkel jár egy ilyen aktus? Az idevágó jegyzetbôl62 láthatjuk, hogy ez 
a különös fordulat mennyire zavarba ejti a magyarázókat. Pedig a feje-
zet 11. versében Pál elárulja az eljárás lényegét. A gyülekezetnek meg 
kell szakítania a szóban forgó bûnössel minden érintkezést, fôként nem 
vállalhat vele asztalközösséget. Természetesen egy ilyen kirekesztésnek 
a hatékonysága az egységes fellépésben van. De mennyiben jelent a kitaga-
dás egyúttal kiszolgáltatottságot is a Sátán hatalmának? Pál szerint 
mindenütt, ahol valaki Jézus Krisztus hatókörén kívül van, a Sátán 
befolyási övezete alá került, akit 2Kor 4,4-ben egyenesen „a jelen világ-
korszak istenének”, vagyis Isten ellenlábasának nevez. A kiközösített 
tehát nem a „senki földjére” kerül, hanem Isten ellenlábasának „felség-
területére”. 

A gyülekezet súlyos paráznaságba esett tagjának a kiközösítése, te-
hát kiszolgáltatása a Sátán kénye-kedvének bûnös testi mivolta rom
lására történik, hogy a lélek megmeneküljön az Úr napján. A szöveg 
értelmezésénél63 már hosszasan kellett mérlegelnünk, hogy tulajdon-
képpen milyen szándék is vezeti az apostolt. Az eljárás végsô célja 
minden kétséget kizáróan az elmarasztalt vétkes felmentése az Úr nap-
ján, Krisztus ítélôszéke elôtt, és mindezek után örök üdvössége. De 
hogy ennek a kitaszított testi halála legyen az ára, az lehetett hazug 
hivatkozási alapja az inkvizíciós ítéleteknek, de semmiképpen sem 
egyeztethetô össze Pál teológiájával. Most is, mint minden esetben, 
amikor az apostol mondanivalója rejtélyessé válik, érdemes egy pillan-
tást vetnünk a gyülekezet helyzetére. A levél félreérthetetlen utalásai-

62 Lásd a 12. számú szövegértelmezô jegyzetet.
63 Lásd uo.
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ból már eddig is kivehettük, hogy nem egy korinthusi keresztyén a 
lelki jelenségekre hivatkozva magát már tökéletesnek hiszi (perfekcio-
nizmus), és úgy véli, tôle az üdvösséget már senki és semmi el nem 
veheti. Valószínûleg a tettes megátalkodottsága is ebben a hitben leli 
magyarázatát. Ezzel szemben szögezi le Pál, hogy az Úr napjáig még 
semmi sem dôlt el. Hiába hisszük magunkat „lelki embereknek”, a „lé-
lek” nem csempészhet be semmi olyasmit „Isten országába” (vö. 6,9), 
ami utálatos Isten elôtt. Addig kell tehát elvetnünk, amíg a számadás 
órája el nem érkezik. Nincs védettsége a bûn ártalma ellen a Krisztus-
ban hívô embernek sem, ezért nem alkudhat meg vele, hanem min-
denképpen szabadulnia kell tôle. Ha mindezt számba vesszük, akkor 
a vétkes kiközösítésétôl az apostol nem a testi halálát várja, hanem 
megtérését, vagyis ebben az értelemben „testi mivolta romlását”. A gyü-
lekezet közösségébôl való eltávolítása talán észhez téríti. Végered-
ményben a reformátoroknak kell igazat adnunk,64 akik nem vitatják el 
a meg térés lehetôségét a legnagyobb bûnöstôl sem, amíg földi léte tart, 
még ha nem is tudunk velük egyetérteni abban, hogy 2Kor 2,5kk-ben 
ennek az esetnek szerencsés végkifejletérôl olvashatunk.

Pálnak nincs semmi biztosítéka arra nézve, hogy döntésének érvényt 
is tud szerezni. Külsô kényszerítô eszköz nincs a kezében, de még sze-
mélyes tekintélyének súlya sem kezeskedhet az eredményrôl. Viszont 
bízhat abban, hogy amit a mi Urunk Jézus nevében, másképpen vele 
egyetértésben kell tennie, azt a mi Urunk Jézus erejével keresztül is 
viheti. Az apostol annak a Jézusnak az igéjét hirdeti, akirôl már földi 
életében megállapították, hogy „úgy tanít, mint akinek hatalma van” 
(Mk 1,22; Mt 7,29). Az Úr Jézus nevében hirdetett ige igazsága képes 
kijózanítani a gyülekezetet közömbösségébôl, és egységes cselekvésre 
bírni, de képes a kiközösítettet is még idôben megtérésre indítani.

(6) Miután az apostol világosan tudtára adta a gyülekezetnek, hogy 
mit kell cselekedniük a fertôzô góc eltávolítása érdekében, most rá is 
akarja bírni ôket a cselekvésre. Ezt pedig, amint már az elôbbiekbôl is 
kitûnt, az ige igazságának és az általa munkálkodó Léleknek az erejével 
akarja elérni. Ezért újra a korinthusiak felfuvalkodottságát hozza fel 
(2. vers), hogy kártékony magabiztosságukban megrendítse ôket. Nem 

64 Lásd uo.
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helyes a ti dicsekvéstek — szögezi le határozottan. Az a „dicsekvés”, 
amit itt ilyen elítélôen említ, korántsem ártalmatlan emberi gyengeség. 
Leveleiben számtalanszor szóba hozza, mégpedig akkor, amikor a meg
igazulás kérdései kerülnek elô. 1Kor 1,29-cel65 és 31-gyel kapcsolatban 
már foglalkoznunk kellett ezzel a jelenséggel. A dicsekvésnek fontos 
szerep jutott már az Ószövetségben, de különösen is a Pál korabeli 
zsidóság tudatában. Azzal dicsekszik ugyanis a kegyes, amire hivatkoz
hat az emberek, önmaga és mindenekelôtt Isten színe elôtt. Tulajdon-
képpen ebben az értelemben azzal dicsekszik az ember, amibe végsô 
bizalmát veti, amire önértékelését alapozza. A zsidóságban is megta-
lálható volt az Isten kegyelmének jeleivel, a kiválasztással vagy a Tó-
rával való dicsekvés, de ahogy a hangsúly Isten és az ember viszonyában 
egyre inkább az ember szerepére tevôdött át, úgy lett mind nagyobb 
mértékben a kegyes teljesítmény a dicsekvés forrásává. Így vált Ábra-
hám dicsôségévé is a törvény betöltése.66 „Végül is Pál számára éppen 
a dicsekvésben vált nyilvánvalóvá a zsidók magatartásának lényege, 
amely nem más, mint az az önbizalom, amely Isten elôtt dicsôségre 
kíván szert tenni, amely önmagára akar támaszkodni.”67 Ezek után már 
érthetô, hogy az apostol miért nem tartja helyesnek a korinthusiak 
dicsekedését. Dicsekvésük ugyanis Istenre hagyatkozó bizalom helyett 
elbizakodottságról árulkodik. A kettô pedig a hasonló hangzás ellenére is 
tûz és víz. Ôk a Lélek birtokának tudatában az Istenbe vetett hit helyett 
abba a hiedelembe ringatják magukat, hogy üdvösségüket már semmi 
sem veszélyeztetheti (lásd még 1Kor 10,12; Róm 11,20; 12,16).

Pedig semmilyen bûnt sem vehetnek félvállról, akármilyen jelen-
téktelennek tûnnék is az. Hát még egy olyan minden erkölcsi érzéket 
sértô bûnt, mint a szégyentelen együttélést az apa asszonyával! Nem 
tudjátok talán — próbálja Pál a korinthusiakat józan belátásra bírni —, 
hogy kis kovász az egész tésztát megerjeszti? A kovász közmondá-
sosan dinamikus, szinte ellenállhatatlan hatást gyakorol arra a környe-
zetre, amelybe belekerül. A bûn is ehhez hasonló rontó hatalom. Nem 

65 Lásd a vershez fûzött 10. számú szövegértelmezô jegyzetet.
66 Bill 3. 187. o.
67 Bultmann: ThWNT 3. 649. o. Lásd még Cserháti 1976, 55., 67. kk., 120., 151. o. 

Cserháti 1982, 268., 272., 284. o.
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mondhatják tehát, hogy csak egyetlen gyülekezeti tag botlásáról van 
szó. Tettének az egész gyülekezet valamiképpen kárát vallhatja. Fôként 
pedig azt nem mondhatják, hogy a bûn a Krisztusban hívô embernek 
többé nem árthat. Krisztus a bûnt nem ártalmatlanná teszi, hanem 
megszabadít tôle. Érdemes egybevetni a kovász hasonlatának itt sze-
replô alkalmazását Gal 5,9-gyel, ahol a mondás szó szerint ugyanígy 
hangzik. Ám míg a korinthusiakhoz írt levélben a paráznaság bûne az 
a morzsányi kovász, amely súlyos romlást idéz elô, addig a Galata le-
vélben a törvénynek, a Tóra elôírásainak, többek között a körülmetél-
kedés követelményének érvényesítése a veszély forrása. Látszólag egé-
szen másról van szó a két esetben, valójában azonban mindkettô mélyén 
ugyanaz az elbizakodottság rejtôzik Istenre hagyatkozó bizalom helyett. 
Csakhogy az egyik azzal dicsekszik, hogy a bûn már nem árthat neki, 
a másik pedig azzal, hogy van ereje ellenállni neki.

(7) Pál a kovász és a bûn párhuzamát a követendô eljárás szemlél-
tetésére is felhasználja: Takarítsátok ki a régi kovászt! — hangzik el 
a felszólítás. A kovászt is maradéktalanul el kell távolítanunk, ha elejét 
akarjuk venni erjesztô hatásának. A bûnnel szemben sem lehetünk 
megalkuvók. A kovász kitakarításának követelménye alkalmat ad az 
apostolnak arra, hogy felidézze a kovásztalan kenyerek ünnepére való 
felkészülés rendjét, amikor a hithû zsidó háziasszonynak el kell távo-
lítania minden kovászost a házból, még annak tájékáról is. 

A kovásztalan kenyerek ünnepe viszont szorosan kapcsolódik a pás-
kavacsorához. Mindkét ünnepi alkalom az Egyiptomból történt csodás 
szabadulásra emlékeztette az Ószövetség népét (lásd 2Móz 12,1—20; 
5Móz 16,1—8). Az Újszövetség népe pedig ennek a szabadulásnak az 
eseményeiben a Krisztus által szerzett szabadulás elôképét látta. Mert aho-
gyan a páskabárány áldozati vére megmenekülést jelentett az izraeliták 
elsôszülöttei számára, úgy nyújt védelmet a bûnös embernek Jézus 
Krisztusnak a keresztfán kiontott vére is Isten jogos haragja és ítélete 
elôl. Az Egyiptomból történt szabadításnak és a Krisztus által szerzett 
szabadulásnak ez a tipologikus összekapcsolása minden valószínûség 
szerint igen korán, még Pál leveleinek megírása elôtt végbement a ke-
resztyén gondolkodásban. Két, idôben és helyzetben ennyire eltérô 
esemény összekapcsolásának teológiai igazolása pedig Isten bánásmód
jának következetességében van. Amikor Pál is él vele, akkor összeköti 
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azzal, amit a kovásztalan kenyerek ünnepe jelképez, hogy így világítsa 
meg Krisztus váltsághalála és a bûn elleni küzdelem összefüggéseit.

Ehhez azonban figyelembe kell vennünk, hogy a két szabadítás kö-
zött nemcsak párhuzam, hanem minôségi különbség is van. A Krisztus 
által felkínált szabadulás „ára” nem bárányok kiontott vére és élete 
volt, hanem az egyetlen Igazé (vö. 1Pt 1,18), aki azt a sorsot vette ma-
gára, amelyet mi, emberek érdemeltünk Istentôl bûneink miatt. Pál 
intelmei között nemegyszer éppen ez a rendkívüli ár jelenti egy új élet-
folytatás indítékát (vö. 1Kor 8,11; 2Kor 5,14—15; Gal 2,21; Róm 14,15). 
De a kitakarítandó kovász sem az az élesztô már, amit a kovásztalan 
kenyerek hete elôtt kellett eltávolítani, hanem, amint Jézusnál is (Lk 
12,1; Mk 8,15 és párh.), átvitt értelemben veendô, vagyis a bûn hatal-
mában vergôdô régi élet kovásza, amit nem lehet megtûrni, sôt inkább 
írmagját is ki kell irtani, hogy a gyülekezet „új tésztává”, Isten bûntôl 
megszabadított népévé legyen, és már e világban képviselje Isten el-
jövendô világát.

A bûn kovásza ellen vívott megalkuvás nélküli harcra annak a tény-
nek kell indítania a gyülekezetet, hogy kovásztalanok lettek. De ha 
már — hogy a képnél maradjunk — kovásztalanokká lettek, akkor miért 
kell még a kovász eltávolításán fáradozniuk? Ez a logikai következet-
lenség Pál részérôl sok fejtörést okozott a levél magyarázóinak. Van, 
aki szerint így akar rámutatni az eszményi állapot és a tapasztalati va-
lóság közötti ellentétre.68 Ebben az esetben azonban nem kijelentô 
módban beszélne „a kovásztalanságról”, hanem célként tûzné ki a gyü-
lekezet elé annak megvalósítását. Egy másik megoldási kísérlet szerint 
a gyülekezet a döntô fordulaton már túl van, és csupán azt kell eltávo-
lítania, ami a régibôl még megmaradt.69 Az összképbôl azonban nem 
az a benyomásunk, mintha az apostol jelentéktelen kozmetikai mûve-
letet igénylô szépséghibáról beszélne. A szóvá tett bûnre rámehet a 
tettes, de a gyülekezet is. Orr és Walther úgy gondolja, hogy Pál a gyü-
lekezettôl „az egyéni kegyesség kamatoztatását kívánja a közösségi 
etika síkján”.70 De ez a feltételezés sem felel meg mondanivalójának, 

68 Lásd Bachmann 1936, 215. o.
69 Lásd uo. 214. o.
70 Orr—Walther 1976, 189. o.
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mert nem abból indul ki, hogy a gyülekezet tagjai mit gondolnak ma-
gukról, hanem hogy mivé lettek. Nem tehetünk mást, mint hogy meg-
kíséreljük apostoli intelmét a maga ellentmondásosságában meg-
érteni.

A logikai következetlenség ugyanis abból fakad, hogy Pál ennek az 
életvitelt érintô nehéz etikai kérdésnek a megoldásánál következetesen 
tartani akarja magát a rábízott evangéliumhoz. Isten nem azért fogad-
ja vissza az embert, mert minden bûnt kitakarított az életébôl, hanem 
mert a mi páskabárányunk, a Krisztus megáldoztatott. Csak így, 
az általa szerzett engesztelés révén lehetünk „kovásztalanok”, azaz 
bûntelenek. A zsidó ünnepi rend szerint a kovász kitakarítása a házból 
és környékérôl megelôzte a páskabárány elkészítését. Az apostol a ké-
pet szokása szerint (vö. 2Kor 3,14kk; Róm 11,17) önhatalmúan az 
evangéliumi igazsághoz igazítja. Az írásmagyarázók közül némelyek 
ezt úgy próbálják nyelvtani eszközökkel megfogalmazni, hogy „a fel-
szólító mód a kijelentô módból következik”.71 „A szentség tehát nem 
célja az erôfeszítésünknek, hanem elôfeltétele” — írja Conzelmann.72 
Másképpen: a bûntelenség Krisztusért kapott ajándék, amely azután 
elkötelez a bûn ellen folytatott megalkuvás nélküli harc folytatására. 
Gyakran hallható ugyanez egy magyarra lefordíthatatlan német szó-
játék formájában: a „Gabe”-ból következik az „Aufgabe” (az ajándékból 
a feladat).

A legtömörebben talán mégis Windisch fogalmazza meg egy szó-
cikkben ezt a különös összefüggést: „Légy, ami vagy!”73 Vagy még pon-
tosabban: Légy, amivé lettél! Tudniillik Jézus Krisztus által. A kapott 
méltóság megbecsülésére buzdítja tehát Pál a gyülekezet tagjait, és 
nem az elérhetetlen meghódítására. Luther így prédikált errôl egy 
1544-ben elmondott húsvéti igehirdetésében: „Tehát Krisztus és az ô 
tisztasága a mienk, és mindezt hit által kaptuk ajándékba mindenestôl. 
Mi pedig ennek alapján tisztának minôsülünk. Ám mindennek ellené-
re nem válunk egy csapásra önmagunkban tetôtôl talpig tisztává, men-

71 Conzelmann 1969, 119. o. Barrett 1968, 128. o. Schrage 1991—2001, 1. 381. o. 
stb.

72 Conzelmann 1969, 119. o.
73 ThWNT 2. 906. o.
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tessé minden bûntôl és gonoszságtól, hanem marad még fölösen a régi 
kovászból, amely miatt bocsánatra szorulunk, és arra, hogy ne számít-
sák be nekünk, amennyiben mi megmaradunk a hitben, és kiseperjük, 
ami tisztátalan.”74 Végsô soron az apostol nem kíván mást, mint hogy 
a gyülekezet vállalja, ami a kapott kegyelembôl következik, és állítsa 
helyre hit és életvitel mûködôképes egységét.

(8) Ennek ad még nyomatékot a felhasznált kép új megvilágításba 
helyezésével: Úgyhogy ne a régi kovásszal, sem a rosszaság és go
noszság kovászával ünnepeljünk, hanem a tisztaszívûség és igaz
ság kovásztalanságában! Ünneprôl minden bizonnyal nemcsak a kép 
kedvéért beszél. A „mi páskabárányunk, Krisztus feláldozásával” Isten 
és ember örömteli egymásra találásának boldog ünnepi korszaka kö-
szöntött a világra. Ez a fordulat tette lehetôvé, hogy a korinthusi ke-
resztyének életében is fordulat következzék be. Már többször is felfi-
gyelhettünk arra, hogy ez a fordulat milyen jelentôs szerepet kapott 
önmaguk értékelésében. Ennek alapján tartják magukat „lelki embe-
reknek”, akik tulajdonképpen már révbe jutottak (4,8). A mi „páska-
bárányunknak” a bûn miatt, bûnös emberekért engesztelésül kellett 
„megáldoztatnia”. Hogyan is alkudhat meg akkor a „régi kovásszal”, a 
korábbi életüket poshasztó és megrontó bûn bármilyen formájával az, 
akinek ilyen áron lehet része Isten kegyelmének új, ünnepi korszakában 
(vö. Gal 5,24; Róm 6,6; 8,12—13)? Ennek az ünnepi korszaknak a ré-
szesévé lenni tehát annyit jelent, mint a bûnnel elszántan leszámolni. 
Mégpedig nemcsak a felszínen, hanem a lelkületben is. Lépjen „a rosz-
szaság és a gonoszság” iránti fogékonyság helyébe „a tisztaszívûség és 
az igazság” bátor vállalása, amely ösztönösen is idegenkedik a bûntôl, 
és elutasítja azt. A legégbekiáltóbb bûnnel szemben is türelmes gyü-
lekezetnek erre a fordulatra még feltétlenül szüksége van.

74 WA 21,203—213. Luther 1968, 54. o.
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a kapcsolatok megtagadásának helyénvaló gyakorlata

(9—10) Az elôbbi gondolatmenet végén Pál arra kérte a gyülekezetet, 
hogy megváltozott lelkületüknek megfelelôen ösztönösen is forduljanak 
szembe a bûn minden fajtájával. Ezt az intelmét azonban a korinthusi 
keresztyének félre is érthetik, mint ahogy az apja asszonyával együtt 
élô férfi esete is mutatja, a korábbi levelében foglaltakat is félreérthet-
ték. Ebben a levélben ugyanis azt írta nekik, hogy ne kerüljenek 
kapcsolatba paráznákkal. Ahhoz hasonló tartalmú levél lehetett, ame-
lyet Thesszalonikába is küldött, közvetlenül azután, hogy el kellett 
hagynia ôket (vö. 1Thessz 4,3—8). Értük aggódva tulajdonképpen azt 
ismétli meg az apostol levelében, amit eljövetelekor kötött a lelkükre: 
ne adjanak teret életükben újra annak a pogány életmódnak, fôként a 
paráznaságnak és a harácsolásnak, amely akkor jellemezte ôket, amikor 
még az élô Istent nem ismerték. Ettôl a beidegzôdéstôl bizonyára Ko-
rinthusban sem lehetett egy csapásra megszabadulni, nemcsak Thesz-
szalonikában.

Nem jól értették a korinthusi gyülekezetben az apostol korábban írt 
levelét, ha arra gondoltak, hogy szerinte általában a Krisztusba vetett 
hitet elutasító világ paráznáival vagy nyerészkedôivel, valamint 
harácsolóival vagy bálványimádóival kell kerülniük a kapcsolatot. 
Ezt nem tehetitek — érvel Pál —, különben valósággal ki kellene men
netek a világból. Egy ilyen elzárkózás a környezetüktôl nemcsak azért 
volna képtelenség, mert a hitre jutott rabszolga nem hagyhatta ott 
gazdáját, a keresztyén szülônek továbbra is gondoskodnia kellett gyer-
mekeirôl (lásd 1Kor 7,17kk), és a polgárnak továbbra is kötelességei 
voltak a várossal szemben, hanem azért is, mert a világnak hátat for-
dító keresztyénség nem tudja Istentôl kapott küldetését betölteni, 
Krisztusról szavával és életével tanúságot tenni.75 Isten személyválo-
gatás nélküli mentô szeretetét nem lehet gôgös elzárkózással képvi-
selni.

(11) Nos, ezzel szemben — igazítja helyre a lehetséges félreértést 
az apostol — én arról írtam nektek, hogy ne tartsátok a kapcsolatot, 
ha valaki, noha testvérnek nevezik, parázna vagy nyerészkedô, 

75 Lásd Schrage 1991—2001, 1. 390. o.
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vagy bálványimádó, vagy gyalázkodó, vagy részeges, vagy hará
csoló. Tehát nem a gyülekezeten kívüli kapcsolatokat kell elsôsorban 
megrostálni, hanem a gyülekezetben elôforduló és nyilvánosságra ke-
rülô bûnökkel szemben kell határozattan fellépni, mert az igazi veszélyt 
ezek jelentik. Ezek azok, amelyek igazán ragályosak, amelyek megoszt-
ják és elerôtlenítik a gyülekezetet, és amelyek a tanúságtétel hitelét 
veszélyeztetik.

Az ilyen gyülekezeti tagokkal kell az egész közösségnek minden 
kapcsolatot megszakítania. Olyannyira, hogy az ilyennel még csak 
együtt se egyenek. Elgondolkoztató, hogy Pál a felszámolandó kap-
csolatokból éppen az együtt étkezést emeli ki. A kézenfekvô az lenne, 
ha ennél a megtorló intézkedésnél az úrvacsorai közösségbôl történt 
kitiltásra gondolnánk. A magyarázók többsége azonban úgy véli, hogy 
az egyaránt érinti a társadalmi és gyülekezeti alkalmakat.76 Hasonló 
megállapítást tesz Wayne Meeks is, csak a hangsúlyt máshová helyezi: 
„Az eukharisztián kívül más közös étkezésekre is vonatkozik az apos-
tol intézkedése, de bizonyára az eukharisztiának kell lennie annak a 
különleges alkalomnak, amellyel kapcsolatban az illetô fegyelmezése 
megnyilvánul.”77 Ha viszont így fogjuk fel az apostoli utasítást, akkor 
éppen az élét csorbítjuk ki, mivel a megfogalmazásból fokozás vehetô 
ki. Az nyilvánvalóan vitán felül áll, hogy az ilyen megátalkodott bûnöst 
ki kell zárni a gyülekezet közösségi alkalmairól, de a szakításnak odá-
ig kell elmennie, hogy még a magánélet alkalmain sem ülnek le vele 
együtt egy asztalhoz. Egy ilyen intézkedésnek a súlyát akkor érzékel-
hetjük, ha tekintetbe vesszük, amit Pál ugyanebben a levélben 10,27-ben 
mond: „Ha valaki a hitetlenek közül meghív titeket, és ti el akartok 
menni, mindenbôl, amit elétek raknak, egyetek, semmit sem kérde-
zôsködve a lelkiismeret miatt.” Vagyis a gyülekezet tagjai együtt ehet-
nek hitetlen pogányokkal, de nem ülhetnek le egy asztalhoz a meg-
térni nem akaró, nyilvánosan elmarasztalt keresztyén testvérrel.

A közös étkezések nem véletlenül kerülnek szóba. Ezek ugyanis az 
ember kapcsolatainak legérzékenyebb fokmérôi. A közös asztal egy-
szerre közösséget teremtô és ápoló, ugyanakkor másokat kirekesztô 

76 Vö. Schrage 1991—2001, 1. 394. o. 142. jegyz.
77 Meeks 1983, 103. o.
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feladatot tölt be.78 Így van ez mind a mai napig, de az asztalközösségnek 
ez a szerepe még erôteljesebben érvényesült az antik világban, amikor 
a társas érintkezésnek szinte kizárólagosan ez volt a fô formája. Ezek 
után érthetô, ha a Jézus korabeli zsidóság különösképpen is ügyelt arra, 
hogy kivel ül le egy asztalhoz. Nem kockáztathatta meg az asztaltársa-
ság révén létrejövô szoros kapcsolatot azzal a pogánnyal, aki nem ve-
tette alá magát Isten törvényének, de népének a törvény elôírásait be 
nem tartó tagjaival sem. A Jubileumok könyve így áldatja meg Jákóbot 
Ábrahámmal: „És te, fiam, Jákób, emlékezz szavamra, és ôrizd meg 
Ábrahámnak, a te atyádnak parancsait! Különülj el a népektôl, és ne 
egyél velük, és ne cselekedj az ô tetteik szerint, és ne légy társuk! Mert 
tisztátalanok az ô tetteik, minden útjuk szennyes és hiábavalóság és 
szégyen.” (22,16)79 Billerbeck pedig így jellemzi a helyzetet: „A nem 
zsidó népesség elôretörése Palesztinában arra sarkallta a zsinagógát, 
hogy a saját megmaradása érdekében azt a kerítést, amely Ezsdrás 
napjaitól fogva zsidót és nem zsidót egymástól elválasztott, egyre szo-
rosabbra és magasabbra húzza.”80 Természetesen ez a „kerítésfal” a 
zsidó és nem zsidó asztaltársaságokat is elválasztotta egymástól. Ebbôl 
az áldatlan helyzetbôl fakadt a kínos „antiókhiai közjáték”, amikor is 
Péter, aki addig együtt étkezett pogány eredetû keresztyén testvéreivel, 
egyszer csak elkülönült tôlük, mert emberek érkeztek Antiókhiába 
Jakabtól, az Úr testvérétôl, aki a zsidó felfogást vallotta az asztalközös-
ségrôl (Gal 2,11kk). Igen valószínû, hogy Péter az úrvacsorai közös-
ségtôl is visszahúzódott.81

Ha a zsidóságnak az asztalközösség kérdésében képviselt álláspont-
ját és gyakorlatát szem elôtt tartjuk, akkor válnak igazán tanulságossá 
Pál intézkedései. Mert bár mindkét mód a bûn „kovászának” bomlasz-
tó hatását akarja elhárítani, egészen másképp fognak hozzá. Isten ó-
szövetségi népe, tanulva a puszta létét fenyegetô történelmi ítéletbôl, 
amikor hazatért a babiloni fogságból, úgy akarta megôrizni Isten és az 
ô törvénye iránti hûségét, hogy több száz aprólékos elôírással igyeke-

78 Vö. Bolyki 1993, 174. o.
79 Idézi uo. 184. o.
80 Bill 4. 353. o.
81 Lásd Cserháti 1982, 104—105. o.
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zett a lehetô legkisebbre csökkenteni a pogány környezettel való érint-
kezés felületét, és ezzel ennek a környezetnek a bomlasztó hatását. 
Ennek a törekvésnek a társadalmi erôforrását a kegyesek, khaszidok 
mozgalma adta (vö. Dán 12,3), akiknek a hatása az esszénusok és fa-
rizeusok révén Jézus és az ôsegyház korában is meghatározó volt. Az 
elzárkózás módszerének az alkalmazása azzal a veszéllyel járt, hogy a 
hellenizmus vallási zûrzavarával együtt a zsidóság a hellenisztikus kul-
túra és gazdasági fejlôdés áldásaiból is kirekeszti magát. Így vált azok-
ban a századokban ismételten a zsidóság belsô feszültségekkel, fel-
kelésekkel, háborúkkal terhes történelmi válaszútjává az elkülönülés 
vagy hasonulás kérdése. 

Pál ezzel szemben Isten újszövetségi népe számára az Isten iránti 
hûségnek, az ô szándékaival való azonosulásnak egy egészen más mód-
ját tárja elénk. Mindannak a forrását ugyanis, ami ezt veszélyeztethet-
né, nem a külvilágban, a nem keresztyén környezettel való érintkezés-
ben látja, hanem abban a fogékonyságban, amely a korábbi hitetlen és sze
retetlen életmód iránt megmaradt a keresztyén egyházban és a keresztyén 
emberben. A belsô megtisztulást kell tehát szorgalmazni, mert „min-
den tiszta a tisztának” (Tit 1,15). Ezért ha az öntisztulásnak ezt a nem 
éppen könnyû küzdelmét vállalja a keresztyénség, akkor „nem kell 
kimennie a világból” (10. vers). Benne maradhat anélkül, hogy sajá-
tosságát feladná. Sôt az ô tisztasága lehetne hatékony, formáló erô 
környezetében. Amikor Pál ebben a szellemben hozza meg intézkedé-
seit, Jézus nyomdokaiban jár. Jézusnak ugyanis volt bátorsága ahhoz 
az egész tésztát megkelesztô morzsányi kovászhoz (lásd Mt 13,33; Lk 
13,20—21) hasonlítani Isten uralmát és annak magával ragadó erejét, 
amelyet kortársai a gonosz bomlasztó erejének szemléltetésére hasz-
náltak fel. Ezért tehát a „kívül levőkkel” teremtett kapcsolatokat nem 
a gonosz igézetétôl gerjesztett félelemnek, hanem az Isten ügye iránti 
bizalomnak kell irányítania.

(12—13a) Ez a bizalom Isten ügye iránt azonban nem vezethet el-
bizakodottsághoz. Nem jelentheti azt, hogy egyes korinthusiakhoz 
hasonlóan bárki is félvállról veheti a bûn rontó hatalmát, jelentkezzék 
az akár a gyülekezet határain túl vagy azon belül.82 Ha viszont a bûnnel 

82 Lásd a 2. vershez fûzött szövegértelmező jegyzetet.
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le akarunk számolni, akkor elkerülhetetlen, hogy valamiképpen ítélke-
zésre ne kerüljön sor, hiszen fel kell ismernünk, állást kell foglalnunk 
vele szemben, és fel kell lépnünk ellene. Az ítélkezés viszont mindig 
kényes vállalkozás. Jézus nem véletlenül tiltja meg az övéinek (vö. Mt 
7,1kk és párh.), és Pál is óvja tôle a gyülekezetek tagjait (vö. Róm 2,1; 
14,4), sôt alig egy fejezettel korábban elutasítja a vele szemben meg-
nyilvánuló bírálatot is (1Kor 4,2kk), mert ilyenkor az ember szeretet-
lenül olyasmibe avatkozik, amire nincs felhatalmazása.

Ha most mégis az ítélkezés felelôsségét rakja a gyülekezet vállára, 
akkor ezt határok közé szorítja. A görög  — csakúgy, mint a neki 
megfelelô magyar „ítélni” szó — sok mindent jelenthet a megkülönböz-
tetéstôl a véleményalkotáson és döntésen át egészen az elítélésig. Az 
apostol gondolatmenete amellett szól, hogy jelen esetben a gyülekezet 
részérôl állásfoglalást és ennek megfelelô lépéseket sürget, és semmi-
képpen sem kívánja a végsô ítélet kimondását. De ezt a tevékenységet 
is a gyülekezet életének területére korlátozza. Mert mit tartozik rám 
— mondja úgy, mint ami reá éppen úgy érvényes, mint a gyülekezet 
minden tagjára —, hogy a kívül levők felett ítélkezzem? Ez a kijelen-
tés látszólag ellentmond annak, amirôl majd 6,2-ben lesz szó. De ott 
egyértelmûen a kegyeseknek a végsô ítéletben betöltendô szerepére 
utal, itt pedig a kapcsolatteremtés lehetôségeinek mérlegelése a tét: 
szabad-e vagy nem szabad keresztyénnek a gyülekezethez nem tartozó, 
feslett életû emberrel valamiféle kapcsolatba kerülnie (lásd 10. vers)? 
Az ilyen értelmû ítélkezés és megbélyegzés viszont másoknak, és nem 
a gyülekezetnek vagy tagjainak illetékességébe tartozik.

A gyülekezetnek a kívüle élôk kárhoztatása helyett önmaga meg-
tisztulásán kellene fáradoznia. Nemde a belül levôk felett ítélkeztek 
ti is? — teszi fel a kérdést igenlô választ várva83 az apostol. Nehéz el-
dönteni, hogy kérdésével a gyülekezetben már eddig is gyakorolt tevé-
kenységre hivatkozik-e, vagy pedig rá akarja ébreszteni olvasóit köte-
lességükre. Mindaz, ami eddig elhangzott, fôként a határozottabb fel-
lépést sürgetô felszólítások, az utóbbi értelmezés mellett szólnak. A 
következô szakaszban is nehezményezi Pál, hogy vitás kérdéseiket nem 
a gyülekezeten belül intézik el (1Kor 6,1kk). Ezzel szemben az elsô 

83 Lásd BD 440. o.
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négy fejezetben elmarasztalt pártoskodás a gyülekezet tagjai iránt is 
megnyilvánuló ítélkezô kedvrôl tanúskodik. Tehát nem hiányzik a ko-
rinthusi gyülekezetben sem a bíráló szellem, csak nem biztos, hogy ott 
nyilvánul meg, ahol arra szükség van. A szembefordulás a bûn rontá-
sával és ennélfogva a bûn felismerése és „elítélése a hívôk egész kö-
zösségének a feladata, és nem csupán a szolgálatban elöl járók kicsiny 
csapatáé”.84 Pál bizonyára nem gondol mindenütt bûnt szimatoló tü-
relmetlenségre a keresztyén testvér iránt, de a megalkuvásnak sem akar 
teret engedni, ha az elébb felsorolt bûnök közül (11. vers) valami a 
gyülekezet nyilvánossága elé kerül (vö. Gal 6,1). 

A bûneivel való szembesülést természetesen senki nem kerülheti el. 
A kívül levőket azonban Isten ítéli meg. Az írásmagyarázók ezt 
szinte kivétel nélkül jövô idejû, tehát az utolsó ítéletre vonatkozó uta-
lásnak fogják fel. Még Barrett is, bár ô lehetségesnek tartja a nyelvta-
nilag egyébként szintén helytálló jelen idejû értelmezést is. Ugyanis 
írásjelekkel csak évszázadokkal késôbb látták el a görög szöveget, ezért 
kezdetben a jelen és jövô idejû alakot nem lehetett megkülönböztetni. 
Bizonyára közel járunk az igazsághoz, ha feltételezzük, hogy Pál ebben 
az esetben Istennek nemcsak a bûnt a jövôben leleplezô és elmarasz-
taló tevékenységérôl szól, hanem arról is, ami már földi életében is 
utoléri az embert. Errôl beszél Róm 1,24—2,11-ben is. De ugyancsak 
ezt teszi Isten az egyház szolgálata által, csakhogy nem a feddés és a 
kiközösítés eszközével, mint a gyülekezet tagjai esetében, hanem az 
ige hirdetésével. Majd a levél 14. fejezetében látni fogjuk, hogy maga 
Isten miként leplezi le a gyülekezet összejövetelén elhangzó prófétai 
szó által az érdeklôdô, de még avatatlan, meg nem keresztelt résztve-
vôt. Úgyhogy „amikor minden próféta részérôl találó megítélésben lesz 
része, szívének titkai nyilvánvalókká lesznek, és így, miután arcra bo-
rul, imádja az Istent, hirdetve, hogy valóban az Isten közöttetek van”. 
(14,24)

(13b) Most azonban a bírálat éle egy gyülekezeti tag felé irányult, 
és ellene az apostol az Ószövetségben több helyütt is megparancsolt 
eljárás megindítását követeli (5Móz 17,7.12; 21,21; 22,21.22.24): 
Ahogy a kovásszal teszi a zsidó háziasszony a kovásztalan kenyerek 

84 Barrett 1968, 133. o.
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ünnepe elôtt, távolítsátok el a gonoszt magatok közül! A „gonosz” 
jelzôt a bûnösre, de magára a bûnre is érthetjük. A levél magyarázói 
általában a szóban forgó súlyos bûnnel terhelt férfira gondolnak. Nem 
feledkezhetünk el azonban arról, hogy közben Pál már egy sor más 
kirívó bûnt is megnevezett (lásd 11. vers). Az ilyenekben vétkes eltá-
volítását tehát nemcsak egy egyedi esetben sürgeti, hanem minden más 
súlyos esetben is. Aminthogy a bûnös nemtörôdömség a gyülekezeten 
belül fejét felütô bûnnel szemben szintén kárhoztatandó. 

Nem kellett volna az apostolnak nagyobb türelmet tanúsítania, és 
idôt adnia a vétkesnek bûne megbánására és a megváltozásra? A so-
rokból nem tûnik ki, hogy kapott-e már elôbb is intést és megrovást. 
Valószínûleg bûne veszélyessége miatt nem halasztható az eltávolítása 
a gyülekezetbôl. A gyülekezet tagjaként Krisztus hatókörében élve volt 
elég alkalma a magába szállásra. Eltávolítva ebbôl a közösségôl talán 
ráébred arra, amire nem eszmélt fel addig, amíg részesülhetett ennek a 
közösségnek áldásaiból (lásd 5. vers).

2. Peres ügyek kezelése keresztyének között 
(6,1—11)

(1) Van közületek olyan, aki veszi magának a bátorságot, és ami
kor vitás ügye van a másikkal, azok elôtt pereskedik, akik híjával 
vannak1 az igazságosságnak, nem pedig a szentek2 elôtt? (2) Vagy 
nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak bíráskodni?3 
És ha általatok megy végbe az ítélet a világon, akkor nem vagytok 
méltók arra, hogy igencsak jelentéktelen ügyekben bíráskodjatok?4 
(3) Nem tudjátok, hogy angyalok felett fogunk ítélkezni, nemhogy 
a megélhetést érintô dolgokban?5 (4) Ha mármost a megélhetés 
dolgaiban lenne bíráskodnivalótok, a gyülekezetben semmibe vet
teket, azokat ültessétek a bírói székbe!6 (5) Megszégyenítésül 
mondom nektek. Ennyire nincs közöttetek egyetlen bölcs sem, 
aki képes volna igazságot tenni keresztyén testvérei között?7 (6) 
Ezzel szemben testvér a testvérrel pereskedik, és ezt is hitetlenek 
elôtt!

(7) Illetve már az is teljes csôd a részetekrôl,8 hogy perben áll
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tok egymással. Miért nem szenveditek el inkább az igazságtalan
ságot? Miért nem hagyjátok inkább megrövidíteni magatokat? (8) 
Ezzel szemben ti bántok igazságtalanul másokkal, és rövidítetek 
meg másokat, méghozzá keresztyén testvéreiteket.

(9) Vagy nem tudjátok, hogy az igaz élettel nem törôdôk9 nem 
fogják örökölni Isten országát?10 Ne tévelyegjetek: sem paráznák, 
sem bálványimádók, sem házasságtörôk,11 sem fajtalankodók,12 
sem azonos nemûvel együtt élôk, (10) sem tolvajok, sem nyerész
kedôk, sem iszákosok, sem gyalázkodók, sem harácsolók Isten 
országát nem örökölhetik.13 (11) És ilyenek voltak némelyek kö
zületek; de megmosattatok, megszentelôdtetek, megigazultatok 
az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.

a Szöveg érteLme 1akik híjával vannak az igazságosságnak: nincs 
könnyû helyzetben, aki a görög szöveg értelmét magyar nyelven akarja visz-
szaadni. míg a 6. versben a szöveg valóban „hitetlenek”-nek (-nak) 
mondja a törvényszék bíráit, itt az  görög szót találjuk, amely nem 
„hitetlenek”-et (új protestáns fordítás), hanem inkább „igaztalanok”-at (revi-
deált károli-fordítás) jelent. ez utóbbi kifejezés azonban mesterkéltnek tûnik, 
de nem vagyunk szerencsésebbek az „istentelenek”85 változattal sem, mert 
ebben az esetben túl erôs lenne a kifejezés, akárcsak ha „gonosztevôknek” 
bélyegeznénk meg ôket. varga zsigmond szerint Pál „nem általánosságban” 
jellemzi így a római bíróságokat, hanem a pereskedôk eljárását akarja „kár-
hoztatni”. más írásmagyarázók is igyekezenek védeni a római bíróságok 
becsületét, illetve Pált, akire — legalábbis szerintük — nem jellemzô a hatósá-
gok lejáratása (lásd róm 13,1kk).86 valóban, az apostol nem a bíróságok 
megbízhatatlanságára, részrehajlására kívánja felhívni a figyelmet, hanem 
arra, hogy ott nem keresztyének bíráskodnak, és mivel nem ismerik a sze-
retet jézusi szempontjait, „híjával vannak az igazságosságnak” (lásd 7—8. 
vers). 

2a szentek: Pál gyakran jelöli így a keresztyén egyház tagjait.87 ez a megje-
lölés aligha jelent minôsítést vagy szembeállítást a világi bíróság tagjaival. 

3a szentek a világ felett fognak bíráskodni: amint ez 1kor 5,12—13 ma-

85 Varga 1992, 17. kol.
86 Conzelmann 1969, 126. o. 12. jegyz. Barrett 1968, 135. o. Schrage 1991—2001, 

1. 406. o.
87 Lásd az 1Kor 1,2-höz fûzött 6. számú szövegértelmezô jegyzetet.
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gyarázatánál is szóba került, az eredeti szövegben nem volt különbség a 
 ige jelen vagy jövô idejû alakjai között. ebben az esetben azonban 
hasonló kijelentéseket figyelembe véve (Dán 7,22; SalBölcs 3,8; mt 19,28; 
Lk 22,30; róm 8,19?; jel 20,4) a megváltottak részvétele a világ felett hozott 
ítéletben az eljövendô, azaz a végidô eseménye lesz. 

4igencsak jelentéktelen ügyekben bíráskodjatok: ezekben a versekben 
Pál — jézushoz hasonlóan (vö. például mt 6,25—26; 7,3kk) — a zsidó rabbik 
hillél88 által megfogalmazott érvelési módjával él. azaz a nagyobb jelentô-
ségû dolgokra hivatkozva támasztja alá a jelentéktelenebbet (a maiore ad 
minus, lásd még róm 8,31—32). ennek az érvelési módnak a fordítottjával (a 
minore ad maius) talán még többször találkozunk az Újszövetség lapjain. 

5a megélhetés dolgaiban: a legtöbb magyarázó és az új protestáns for-
dítás nemkülönben a  kifejezést „hétköznapi ügyekkel” adja vissza. 
ez a megoldás pontatlan, mert a görög szó fô jelentése: létszükséglet. a 
szembeállítás így válik kifejezôvé: a végsô ítélet tétjével szemben a földi lét 
fenntartásához szükséges eszközök válnak jelentéktelenné, és nem a „hét-
köznapi ügyek”.

6a gyülekezetben semmibe vetteket, azokat ültessétek a bírói székbe: 
nem egy magyarázó hajlik arra, hogy ezt a mondatot az elôzôhöz hasonlóan 
kérdésnek fogja fel, és akkor a „gyülekezet által semmibe vettekben” a „vi-
lági” bíróság képviselôit lássa.89 viszont nehezen képzelhetô el, hogy Pál a 
római bíróság tisztségviselôit „semmibe vetteknek” minôsítse, nem is szólva 
egyéb fordítási nehézségekrôl (például hogyan képzelhetô el, hogy korin-
thusi keresztyének ültetnek világi bírói székbe valakit? stb.). ezek a magya-
rázók azután kénytelenek mentegetni Pált: „ezzel az apostol nem mondja ki, 
hogy a földi igazságszolgáltatást elvbôl elutasítja. maga is mint római polgár 
alkalomadtán igénybe vette.”90 végül is minden amellett szól, hogy a mondat 
felszólításként illeszkedik bele a gondolatmenetbe legsimábban. a „semmi-
be vettek” emlegetése pedig ironikus oldalvágás azok felé a gyülekezeti tagok 
felé, akik nem sokra tartják az alsóbb néposztályból valókat (vö. 1kor 1,26kk; 
11,22).

7keresztyén testvérei között: a „keresztyén” jelzô nincs az eredeti szö-
vegben, de szükségesnek látszik betoldani, nehogy félreértsük a helyzetet, 
és családon belüli viszályra gondoljunk. 

88 Élt Jézus születése elôtt, Nagy Heródes idején.
89 Conzelmann 1969, 127. o. 23. jegyz. Fascher 1980, 171. o. Lang 1986, 77. o. 

Barrett 1968, 135. o. és Dunn 1995, 54. o. pedig lehetségesnek tartja.
90 Fascher 1980, 171. o.
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8teljes csôd a részetekrôl: a magyar fordításokban a „csôd” helyén „gyar-
lóságot” találunk, ez azonban korántsem adja vissza azt, amit az eredeti 
szövegben a  jelent. Pál sem holmi apró jellemhibáról akar szólni, ha-
nem a pereskedôk keresztyénségének csôdjérôl. az eset komolyságát a  
határozószó is kifejezésre juttatja. 

9az igaz élettel nem törôdôk: tulajdonképpen minden rendet felrúgó, 
gátlástalan emberekrôl van szó. valamiképpen azonban kifejezésre kell jut-
tatnunk, hogy — amint ezt már a levélnek ebben a részében több ízben is 
megfigyelhettük — az  szó különféle változatainál Isten akaratának 
semmibevételére kell gondolnunk. ezért esett a választás jobb híján erre a 
fordítási megoldásra. 

10örökölni Isten országát: olykor Pál is él az „Isten országa” kifejezéssel, 
ha nem is olyan gyakran, mint az evangéliumok.91 ott a kifejezés az „Isten 
királyi uralma” fordításban jelentkezik, mert abban az esetben Pál vitatha-
tatlanul Isten földi viszonyok között érvényesülô hatalmára hivatkozik, en-
nélfogva zavaró volna egy földrajzi fogalmat igénybe venni. most viszont 
Isten uralmának eljövendô kiteljesedésérôl van szó, amikor valamilyen for-
mában az a hely, „ország” is szerepet kap, amelybôl juttatni kíván az övéinek. 
az „örökölni Isten országát”, vagy éppen „nem örökölni Isten országát” szó-
kapcsolat minden bizonnyal az ószövetségben gyökerezik. a tejjel-mézzel 
folyó kánaán, az új haza, Izráel népének öröksége (2móz 6,8), amelyet Isten 
már ábrahámnak és a többi ôsatyának esküvel megígért (2móz 6,8; 32,13; 
5móz 6,10). az Újszövetségben az „örökség” túlnyomórészt a teljesség esz-
katologikus ajándéka (például örök élet, lásd mk 10,17; Lk 10,25; apCsel 
20,32; 26,18; kol 1,12; róm 4,13; 8,17; tit 3,7 stb.), vagy ami ezzel egyet 
jelent: „Isten országa” (mt 25,34; 1kor 6,10; 15,50; gal 5,21; ef 5,5; jak 2,5). 
az „örökség” fogalma sokat elárul az Isten gyermekeinek megígért jövô ter-
mészetérôl.92

11házasságtörôk: Sajnos a magyar fordítások a  szó és annak külön-
féle változatai esetében nem következetesek, és összekeverik a paráznaság-
gal, holott erre külön szó van a görög nyelvben (). jelen esetben a két 
szócsaládot meg kellett különböztetni egymástól, mert a szövegben együtt 
fordulnak elô. a jelentéskörök természetesen érintkeznek egymással, de 
teljes mértékben mégsem fedik egymást. a házasságtörés értelem szerint 
minden olyan megnyilvánulás, amellyel maguk a házastársak vagy mások 

91 Bôvebben lásd az 1Kor 4,20-hoz fûzött szövegértelmezô jegyzetben.
92 Vö. EWNT 2. 736. kol.
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veszélyeztetik a házastársi kapcsolatot. ez persze lehet paráznaság, vagyis 
lelkiismeretlen nemi kapcsolat is, de nem feltétlenül. 

12sem fajtalankodók: a nemi élet területérôl felsorolt különbözô vétkeket 
és eltévelyedéseket sem az eredeti nyelvben, sem a fordításban nem könnyû 
pontosan megkülönböztetni egymástól. mivel a következô kifejezés inkább 
a homoszexuális viselkedést, az ezen a helyen szereplô  szó pedig 
egyéb perverz nemi magatartást is megnevez, jobbnak láttam az új protes-
táns fordítással szemben itt „fajtalansággal” visszaadni. 

13Isten országát nem örökölhetik: Lásd a 10. számú szövegértelmezô 
jegyzetet.

a LevéLréSzLet kIBontáSa (1) A mostohájával együtt élô keresz-
tyén esetén kívül van egy másik ügy is, amelyen Pál nem tudja olyan 
könnyen túltenni magát, mint a gyülekezet. Amikor az egyik keresz-
tyénnek vitás ügye van a másikkal, világi bíróság elôtt keresi az igaz-
ságát, nem pedig a szentek elôtt, tehát a gyülekezetben. Nem való-
színû, hogy a két ügy kapcsolódik egymáshoz, mintha — amint ezt 
néhány írásmagyarázó elképzeli — ez a pereskedés az elôbbi eset jogi 
útra terelése lenne.93 Az apostol soraiból anyagi természetû vitára kö-
vetkeztethetünk, fôként mivel a 7. versben a sérelmet „megrövidítés-
nek” nevezi.

Ha nem is ugyanarról az ügyrôl van szó, Pál mindenesetre mindkét 
eset mögött ugyanazt a kihívó közönyt véli felfedezni, amellyel valaki 
veszi magának a bátorságot, hogy semmibe vegye Ura akaratát, a 
gyülekezet erkölcsi épségét. Pál felháborodása ellenére látszólag jelen-
téktelenebb a vétség, mint a mostohájával parázna viszonyt folytató 
gyülekezeti tag esetében. Mégsem ágyúval lô verebekre, ha meggon-
doljuk, hogy az illetô pereskedô olyan igazságérzetrôl tesz ezzel tanú-
ságot, amely nem Krisztus váltságmûvébôl indul ki. Olyanok elôtt 
pereskedik ugyanis, akik híjával vannak annak az igazságosságnak, 
amely a békesség keresésében, és nem a jogok érvényesítésében nyilvánul 
meg. Ennek a lépésnek a súlya abban van, hogy az evangélium legsa-
játosabb vonásának hitelét teszi kérdésessé, elsôsorban a bíróság sze-
mélyzete elôtt. Az apostol véleményével semmiképpen sem akarja alá-
ásni a római törvénykezés tekintélyét. Ezt a tevékenységet is bizonyá-

93 Lásd Schrage 1991—2001, 1. 405. o. 18. jegyz.
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ra a felsôbbség megbízatása körébe tartozónak tekinti (Róm 13,1—7). 
Alkalomadtán maga is igénybe vette (ApCsel 25,21—22; 26,32), s va-
lószínûleg a korinthusiakat sem tanácsolná el a megjelenéstôl, ha tör-
ténetesen a hatóság vagy egy polgártársuk a törvényszék elé idézné 
ôket. Amit kifogásol, az keresztyének egymás között támadt pereske-
désének megszellôztetése gyülekezeten kívüli fórumokon. A zsidóság 
sem vehette igénybe a nem zsidók igazságszolgáltatását. A rabbik 2Móz 
21,1-re hivatkozva mondták ki, hogy népük tagjai csak a Tóra isteni 
eredetû jogszabályaihoz igazodhatnak.94 Amikor viszont Pál ítéli el 
keresztyéneknek világi bíróságok elôtt keresztyén testvéreik ellen foly-
tatott pereskedését, akkor ô nem a Tórára, hanem az igazságosságnak 
egy más értelmezésére tekintettel teszi ezt.

(2—3) Azokra az esetekre nézve, amikor keresztyéneknek vitás ügye 
támad egymással, az apostol két megoldást tart lehetségesnek. Minde-
nekelôtt a gyülekezetnek kell olyan fórumot létrehoznia, amely módot 
nyújt arra, hogy valaki a gyülekezeten belül, a szentek elôtt keresse a 
maga igazát keresztyén testvérével szemben. Pál rá jellemzôen — amint 
ezt az elôzô fejezetben, a mostohájával együtt élô férfi esetében is tet-
te — most sem csupán magukat a vétkeseket rója meg, hanem az egész 
gyülekezetet vonja felelôsségre, s szólítja fel az eddigi gyakorlat meg-
változtatására. Szerinte ugyanis az egész gyülekezetnek kell olyan lég-
kört teremtenie, amelyben a kötözködés tarthatatlanná válik, és a Krisz-
tus lelkülete lesz vonzóvá.

A gyülekezet tehát nem riadhat vissza attól, hogy a maga hatáskö-
rében simítsa el tagjainak nézeteltéréseit, hiszen ezeknél sokkal jelen-
tôsebb ügyekben kell az igazságnak érvényt szerezniük. Vagy nem 
tudjátok — teszi fel nekik a kérdést Pál —, hogy a szentek a világ felett 
fognak bíráskodni? Az a kijelentés, hogy Isten választottai fogják ki-
mondani a döntô szót az emberiség fennmaradó része felett, úgyszól-
ván egyedülálló a maga nemében a Szentírásban. Az Ószövetségben 
két késôi iratban, Dán 7,22-ben és SalBölcs 3,8-ban, tehát nem a mon-
danivaló fôsodrában találhatunk ilyen értelmû utalást. Az Újszövetség-
ben pedig 1Kor 6,2-n kívül Máténál (19,28) és Lukácsnál (22,30) hang-
zik el Jézus ígéreteként, hogy amikor az Emberfia az „ô dicsôségének 

94 Lásd Bill 3. 362—363. o.
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trónusára ül”, akkor az ô tanítványai is a trónjaikra fognak ülni, és 
„ítéletet tartanak Izráel 12 törzse felett”. Már gyakrabban olvashatunk 
a hívôk közremûködésérôl az utolsó ítéletben az apokaliptikus iroda-
lomban és a rabbiknál.95

Ez a reménység kapcsolódhatott ahhoz a Jézus és az ôskeresztyénség 
zsidó kortársaiban gyakran jelentkezô várakozáshoz, amely szerint a 
világban tapasztalható sok nyomorúságnak akkor fog vége szakadni, 
amikor az istentelenek helyett a kegyesek fognak igazságot szolgáltat-
ni. Ezzel szemben az Újszövetség számos helyen Istenben látja azt, aki 
„diadalra viszi az ítéletet” (lásd Mt 12,20; vö. Ézs 42,1—4), mégpedig 
Jézus Krisztus által. 

Ami pedig különösképpen is meglepô, hogy maga Pál is csak ezen a 
korinthusi levélbeli helyen szól az igazságtételnek a „szentekre” váró 
szerepérôl a végsô, eszkatologikus ítéletben. Isten mindenütt másutt 
szerinte is magának tartotta fenn, illetve Jézus Krisztusra bízta az íté-
letet. Sôt alig pár verssel korábban egyenesen azt írja: „Mit tartozik 
rám, hogy kívül levők felett ítélkezzem? Nemde a belül levôk felett 
ítélkeztek ti is? A kívül levőket pedig Isten ítéli meg.” (1Kor 5,12—13) 
A gyülekezet illetékességét ezen a téren kérdôjelezi meg továbbá 1Kor 
4,3-ban is: „Számomra pedig vajmi kevés jelentôsége van annak, hogy 
ti ítéletet mondtok-e rólam, vagy akár egy emberek által rendezett 
ítéletnap.” Nem kétséges, hogy az apostol az érvelés érdekében vállal-
ja az önmagával való ellentmondás látszatát. Azt akarja ugyanis a korin-
thusiak értésére adni, hogy „aki a világot fogja ítélni, nem engedheti 
meg, hogy a világ hozzon ítéletet felette”.96 

Egy érv azonban akkor hatékony, ha meggyôzô. Habár a „szentek-
nek” a világ felett gyakorolt bírói tevékenységének az Újszövetség írott 
anyagában kevés nyoma van, a gyülekezeteknek átadott szóbeli hagyo-
mányban és tanításban bizonyára szerepelt. Különben Pál nem így for-
dulna hozzájuk: Vagy nem tudjátok, hogy milyen feladat vár reátok? 
Tehát a gyülekezet tagjainak maguknak is tudniuk kellene, amire néz-
ve már korábban tanítást kaptak. Az övéinek az ítéletben betöltendô 
szerepe pedig e szerint a tanítás szerint feltehetôen összhangban volt 

95 Lásd Bill 3. 363. o. Bill 4/2. 1103—1104. o.
96 Schrage 1991—2001, 1. 410. o.
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az Urukra, Jézus Krisztusra bízott ítélettel. Ha tehát nekik kell dönte-
niük elfogadható és elfogadhatatlan között, akkor ezt csak Urukkal 
egyetértésben mondhatják ki. Illetékességüknek ez a feltétele. Pál ér-
velésének is egyedül az húzódhat meg a hátterében, hogy amit Krisztus 
képviselt, egyetemes jelentôségû, minden embernek irányt mutató, ennél-
fogva az ítélet mértékévé válhat minden emberi életút számára. Ez 
következik abból, hogy „az Úr Jézus Krisztus által van a mindenség, és 
mi is ôáltala” (1Kor 8,6). 

Amennyiben tehát a gyülekezet Krisztushoz igazodik, már a puszta 
életvitele is a helyes magatartás zsinórmértékévé válhat minden ember 
számára úgy a végsô számadáskor, mint erre a számadásra készülôdve. 
A korinthusi keresztyének az arányérzéküket veszítették el, amikor anya-
gi természetû ügyekben világi bíróság elôtt pereskedtek egymással. 
Mert ha Krisztus zsinórmértékének birtokában általuk megy végbe 
az ítélet a világon, akkor talán nem méltók arra, hogy igencsak 
jelentéktelen ügyekben bíráskodjanak? A keresztyén életrend, úgy 
tûnik, egy szûk csoport vesszôparipájává lett nem egy gyülekezeti tag 
szemében a római jog alapelveihez viszonyítva. A keresztyének között 
támadt vitás ügyeket tehát súlyuknak megfelelôen kell kezelni a gyü-
lekezetben, amely azután nem riadhat vissza a földi élet átmeneti je-
lentôséggel bíró ügyeinek rendezésétôl sem. 

De az apostol azt a visszás és helytelen gyakorlatot, hogy keresztyé-
nek világi bíróság elôtt keresik igazukat egymással szemben, még az 
elôzônél is riasztóbb megvilágításba helyezi: Nem tudjátok, hogy an
gyalok felett fogunk ítélkezni, nemhogy a megélhetés dolgaiban? 
A keresztyének kezdettôl fogva, zsidó testvéreikhez hasonlóan hittek 
abban, hogy Isten láthatatlan világát emberfeletti szellemi lények egész 
hierarchiája népesíti be.97 Az elsô korinthusi levélben többször is szó-
ba kerülnek (vö. 4,9; 11,10; 13,1) mint Isten rendelkezésére álló szol-
gák, „küldöttek”, ha a görög eredetû „angyal” szót magyarra akarjuk 
fordítani.

A zsidóktól átvett örökségnek köszönhetôen a keresztyének is tud-
tak Isten szolgálata ellen berzenkedô, bukott angyalokról, akikre az 
emberekkel együtt az utolsó ítélet vár (vö. Mt 25,41; 2Kor 12,7; 2Pt 

97 Lásd Bill 2. 89. kk.
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2,4; Júd 6; Jel 9,11; 12,7). Pál tehát azzal érvel, hogy a Krisztushoz 
tartozók Uruk kíséretében (lásd egy bekezdéssel elébb) embereken 
felül emberfeletti lényeket is meg fognak bírálni, és megint csak nem 
azért, mert keresztyén létükre felette állnak még az angyaloknak is, 
hanem mert Krisztusban alkalmas mértéket kaptak jó és rossz meg-
ítélésére. Ha pedig ez így van, és ezért a mennyei világ viszonyaiban is 
kiigazodnak, hogyne volnának képesek földi dolgokban is he lyes dön-
tést hozni!

(4—5) A gyülekezetben tehát a vitát és feszültségeket kiváltó ügyek-
kel jelentôségükhöz mérten kell foglalkozni. Bármennyire életbevágó-
nak tûnnek is pillanatnyilag a megélhetés dolgai, az örökkévalóság 
távlatában sokat veszítenek fontosságukból. Ezért ha mármost meg
élhetés dolgaiban lenne bíráskodni valótok — javasolja Pál a gyü-
lekezetnek —, a közületek semmibe vetteket, azokat ültessétek a 
bírói székbe! Érvelésének iránya tehát nyílegyenes. Peres ügyetek van 
egymás ellen világi bíróságok elôtt? Intézzétek el magatok között! Ezek 
az ügyek pedig annyit sem érdemelnek meg, hogy tekintélyesebb gyü-
lekezeti tag foglalkozzék velük.

Ezt azonban megszégyenítésül mondja nekik, és nem követendô 
irányelvként. Ugyanis egyrészt így akarja az önmagukkal eltelt korin-
thusi keresztyéneket ráébreszteni arra, hogy mennyire gyengén állnak 
a jelentôs és jelentéktelen dolgok megkülönböztetésében. Ugyanakkor 
azt a szeretetlenséget is kipellengérezi, amellyel a társadalomban ér-
vényesülô értékítéletet és rangsort alkalmazzák a gyülekezet tagjaira 
is. Mert többségük az alsóbb néposztályokból került ki (1Kor 1,26kk), 
akiket — úgy látszik — az elôkelôek és mûveltebbek lenézôen kezeltek 
és háttérbe szorítottak. Ehelyett a keresztyének együttélésében a sze-
retet rendjének kellene érvényesülnie, és nem volna szabad megszé-
gyeníteni még a szeretetvendégségeken sem a nincsteleneket azzal, 
hogy nem várják meg ôket az evéssel (lásd 1Kor 11,22). Pedig Isten 
„úgy szerkesztette egybe az egyház testét, hogy a valamiben hátrányos 
helyzetûnek nagyobb tisztességet tulajdonít benne” (1Kor 12,24). Az 
apostol szerint az igazságtétel kérdéseiben még a testvérietlen gondol-
kodásmódot sem képesek érvényesíteni, nemhogy a másik iránti elô-
zékenység szeretetbôl fakadó követelményét.

Pál nem vonja kétségbe, hogy minden igazságtételhez nagy bölcses-
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ségre van szükség még a keresztyének egymás között zajló peres ügyei-
ben is. De miért kell ehhez a világi bíróságon keresni megfelelô embert? 
Ennyire nincs közöttetek egyetlen bölcs sem, aki képes volna igaz
ságot tenni keresztyén testvérei között? — kérdezi a korin thusiaktól 
az apostol. A kérdés a korinthusi keresztyének elevenébe vágott, hiszen 
közülük bizonyára sokan tartották magukat bölcsnek (lásd 1Kor 3,10). 
Most kiderül: ez a bölcsesség arra sem elég, hogy „házon belül”, ke-
resztyén és keresztyén között csekély jelentôségû dolgokban igazságot 
tudjanak tenni. Valóban, ez a körülmény is indokolja, hogy az olyany-
nyira önelégült gyülekezet szerényebb véleményt alkosson önmagáról.

(6) Mivel tehát keresztyének esetében is józanul számolni kell nézet-
eltérésekkel, Pál azt javasolja, hogy a gyülekezet maga biztosítson le-
hetôséget az igazság tisztázására. Ezzel szemben viszont — rója meg 
olvasóit — testvér testvérrel pereskedik, és ezt is hitetlenek elôtt! 
A megfogalmazás elárulja, hogy már maga az összetûzés ténye sem 
helyénvaló, de errôl majd a következôkben lesz szó. Ám ha már így 
van, akkor keresztyének egymás közti vitáját nem lenne szabad kivin-
ni Krisztusban nem hívôk elé. Ez az apostoli állásfoglalás ebben a lát-
szólag jelentéktelen ügyben. 1Kor 5,10-ben viszont Pál helyteleníti, ha 
keresztyének „ki akarnak menni a világból”, vagyis meg akarnak sz-
akítani minden érintkezést kifogásolható életû emberekkel. Meglepô 
azonban ezek után, hogy belsô vitáikat mégsem vihetik világi bírák elé. 
Milyen teológiai meggondolás húzódhat meg a kétféle álláspont mö-
gött? Feltehe tôen az elsô esetben olyan a kapcsolat természete, hogy 
az nem fel tétlenül jár együtt megalkuvással, de amikor egy keresztyén 
ember világi bíróság döntésétôl várja igazságát, akkor függô viszonyba 
keveredik emberekkel. Ugyanaz történik, ami a pártoskodás miatt kö-
vetkezett be: azok, akik valakinek a híveivé szegôdtek, feladták függet-
lenségüket. „Holott minden a tietek — mutat rá az apostol a Krisztusban 
hívô ember kiváltságára —, ti viszont Krisztuséi, Krisztus pedig az Iste-
né.” (1Kor 3,22—23) Szabadok ugyanis csak úgy lehetnek Krisztus szá-
mára, ha kizárólag hozzá kötôdnek. Pál erélyes fellépését ezért tart hatjuk 
indokoltnak.

(7—8) Tekintettel tehát a keresztyének között is sajnálatos módon 
elôforduló érdek-összeütközésekre és nézeteltérésekre, az apostol haj-
landó elfogadni valamiféle gyülekezeten belüli igazságszolgáltatást, 
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csak hogy ne kényszerüljön senki világi bíróság elôtt keresni az igazát. 
De már önmagában az a tény megszégyenítô, hogy ilyen eljárásra szük-
ség lehet. Illetve már az is teljes csôd a részetekrôl, hogy perben 
álltok egymással — írja Pál, hogy azután a következô kérdések elé ál-
lítsa olvasóit: Miért nem szenveditek el inkább az igazságtalansá
got? Miért nem hagyjátok inkább megrövidíteni magatokat? A 
leghelyesebb tehát az volna, ha egyáltalán nem kerülne sor sem a vilá-
gi, sem az egyházi bíróság elôtt pereskedésre, mert a sértett fél eleve 
lemondana igazának keresésérôl. Ez az ember igazságérzetét bántó, hal-
latlanul nagy igény, Pál mégis — legalábbis úgy tûnik — annyira helyén-
valónak tartja keresztyének között, hogy nem is okolja meg különös-
képpen. 

Kétség sem férhet hozzá, hogy amikor az apostol ilyen nagy önmeg-
tagadást feltételezô magatartást kíván meg a keresztyén gyülekezet 
tagjaitól, akkor Jézusnak a Hegyi beszédben megôrzött tanítását szem 
elôtt tartva teszi ezt (vö. Mt 5,38kk és párh.). Ez a jézusi hagyaték oly 
mértékben szerves részévé válhatott a páli gyülekezetekben is a taní-
tásnak, hogy még a hivatkozási alap megnevezésére sincs szükség. Ma 
már tarthatatlan az a magyarázók között elterjedt nézet, amely szerint 
Pál Jézus életmûvébôl halálán és feltámadásán kívül semmi másról nem 
vesz tudomást.98 A keresztyének tehát Jézus földi életében kijelentett 
akarata alapján tartoznak békével elviselni még az igazságtalanságot 
is. Nyilván így akarja a benne hívôket is belevonni a kiengesztelés sé
relmeket begyógyító szolgálatába. Aki világi bírósághoz fordul, legjobb 
esetben a „suum cuique”, a kinek-kinek érdeme szerint osztott igaz-
ságra számíthat. Ha viszont mindössze ez az a cél, amit el akar érni, 
akkor még nem jól képviseli Krisztust és az ô igazságát a világban.99

A méltánytalanságot is eltûrô szeretet jézusi igényével szemben nem-
hogy olyanok akadnak a korinthusi gyülekezetben, akik sérelmeiket 
nem hajlandók elviselni, hanem olyanok is, akik igazságtalanul bán
nak másokkal, és megrövidítenek másokat, méghozzá olyanokat, 
akik velük egy hiten vannak, akik ugyanannak a mennyei Atyának gyer-
mekei (lásd Róm 8,16), azaz keresztyén testvéreiket.

98 Lásd a 4,12-höz fûzött 13. számú szövegértelmező jegyzetet.
99 Vö. a 4,11—13-hoz fûzött szövegértelmező jegyzetekkel.
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Röviden: az apostol által szóvá tett eset olyan közösségre világít rá, 
amelynek tagjai nem feltétlenül tanúsítanak kíméletet egymás iránt, 
legyen szó akár anyagi megkárosításról vagy a megkárosítás megtorlá-
sáról. Láttuk, hogy ellenintézkedésként csak azt tudja javasolni, hogy 
a gyülekezet egyik, bölcsességérôl ismert tagját bízzák meg az igazság-
tétellel. Az igazságtalanság vagy megkárosítás elszenvedését már csak 
szóvá teszi, de nem rendeli el. Pedig ezt tartja egyedül eredményes 
megoldásnak. Ô azonban, mint a teológia legkényesebb kérdéseiben 
is járatos ember, tisztában van azzal, hogy jogos igényrôl lemondani, 
igazságtalanul esett sérelmet megbocsátani parancsszóra nem lehet. Az a 
szeretet ugyanis, amely erre ösztönözhet, eszkatologikus valóság, vagy-
is Isten munkája az emberben. Ezt a törvény elôírása semmiképp, csak 
az Istennek Krisztusban felénk forduló hosszútûrô szeretetét hírül adó 
evangélium végezheti el valakiben. A gyülekezetnek, az egyháznak te-
hát gondoskodnia kell az igazság érvényesülését elôsegítô jó rendrôl, 
de abban a tudatban, hogy ezzel még nem jön rendbe minden, még 
nem áll helyre a megsérült kapcsolat. Ezért kívánkozik ide a költô, 
Reményik Sándor két sora: „Nem a mi dolgunk igazságot tenni; A mi 
dolgunk csak: igazabbá lenni.”100

(9—10) Pál úgy látja, hogy tulajdonképpen a korinthusi hívek fel-
fogása a bûnrôl, vagy még inkább a viszonya a bûnhöz hagy sok kívánni-
valót maga után. Mindaz, amit az apostol már eddig is a szemükre 
vetett, valamiféle könnyelmûségrôl árulkodik még a legalantasabb bûn-
nel szemben is. Ez a „nagyvonalúság” megnyilvánulhat az elkövetô ré-
szérôl, de a gyülekezet részérôl is abban, hogy eltûri a nyilvánosság elé 
került bûnöket. Már 1Kor 5,2 magyarázatánál szóba került, és most 
újra említeni kell azt a lehetôséget, hogy ez a bûn megítélésében je-
lentkezô szabadosság összefügghet a gyülekezet jó részének 1Kor 4,8-ban 
jellemzett hitbeli elbizakodottságával. Ha ugyanis valaki a Lélek aján-
dékaira hivatkozva magát célba érkezett, tökéletes hívônek hiszi, ért-
hetôen már nem tartja szükségesnek megóvni önmagát a bûn rontásá-
tól. Az apostol éppen ebbôl az önáltatásból akar kijózanítani minden-
kit: Vagy nem tudjátok, hogy az igaz élettel nem törôdôk nem 
fogják örökölni Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, 

100 Reményik 1997, 396. o.
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sem bálványimádók, sem házasságtörôk, sem fajtalankodók, sem 
azonos nemûvel együtt élôk, sem tolvajok, sem nyerészkedôk, 
sem iszákosok, sem gyalázkodók, sem harácsolók Isten országát 
nem örökölhetik. Ez a kijelentés egyértelmû és félreérthetetlen.

Isten országába nem lehet bûnöket becsempészni, még azoknak sem, 
akik egyébként Krisztushoz tartozónak vallják magukat. Súlyos tévedés 
volna ugyanis azt hinni, hogy az Istennek Krisztusban felkínált kegyel-
me menlevélül szolgálhat az Isten számára elfogadhatatlan magatar-
tásnak. A legnagyobb tévedés az lenne, ha valaki abba a hitbe ringatná 
magát, hogy az öröklés feltételeit ô maga vagy az emberek közmeg-
egyezése határozza meg. Ez egyedül Isten kizárólagos joga.

Amikor az apostol felsorolja a bûnös életmód különféle megnyilvá-
nulásait, ezt természetesen nem a teljesség igényével teszi. Vannak az 
Újszövetségben olyan „bûnkatalógusok”, amelyek ennél jóval több bûnt 
neveznek néven (vö. Mt 15,19 és párh.; Lk 18,11; 1Thessz 1,9—10; 1Kor 
5,10; 2Kor 12,20; Gal 5,19kk; Róm 1,29kk; Kol 3,5.8). A nemi zabo-
látlanságból és a gátlástalan anyagiasságból eredô bûnök láthatóan 
elôtérbe kerültek. Nyilván azért, mert ezeket volt idôszerû elôhoznia. 
Ezeken kívül egyet említ még meg, és húz alá: a bálványimádást. A fel-
sorolt kilengések ugyanis szorosan összefüggenek a hamis istenekhez 
való kötôdéssel, és a korinthusi keresztyének életének azt az idôszakát 
jellemezték, amikor még nem jutottak az élô Isten ismeretére, és nem 
tértek meg hozzá. Bizonyára nem véletlen, hogy a legközelebbi párhu-
zamot a Róm 1,29kk-ben található bûnlajstromban fedezhetjük fel, 
ahol a különféle bûnök szintén a pogány életforma tüneteiként vannak 
csokorba szedve.

(11) Ezután azt várnánk, hogy a pogány múlt bûneibe történt vissza-
esés miatt Pál megkérdôjelezi az elkövetôk és a velük elnézôen visel-
kedôk megtérésének valódiságát vagy érvényes voltát. Ehelyett megle-
pô módon a keresztségben végbement gyökeres fordulat jelentôségére 
emlékezteti korinthusi híveit: És ilyenek voltak némelyek közületek; 
de megmosattatok, megszentelôdtetek, megigazultatok az Úr Jé
zus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által. Amíg tehát az 
elôzôekben Isten országára, a keresztyén életút végcéljára irányította 
olvasói figyelmét, most a kiindulópontra, a keresztségükre emlékezte-
ti ôket, mert kezdet és vég ebben az esetben is összetartozik és meg-
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felel egymásnak. Ha megértik, mi történt velük az induláskor, akkor azzal 
is tisztában lesznek, hogy miként érkezhetnek célba. A keresztségben az Úr 
Jézus Krisztus nevében, az ô felhatalmazásával és Isten Lelkének köz-
remûködésevel „megmosattak”, vagyis megtisztuláson estek át, szent-
ségben és igazságban részesültek, hogy megszabadulva pogány múltjuk 
hitetlen és bûnös megkötözöttségébôl, elfogadhatóvá legyenek Isten 
számára, és alkalmasak a vele való közösségre. Ahhoz természetesen, 
hogy jövôjük is legyen Istennél, nem tapadhat hozzájuk a bûn szennye, 
olyan tisztává kell lenniük, amilyenekké keresztségükben lettek. Ne 
tévelyegjen tehát senki! Krisztus szándéka nem az az emberrel, hogy 
fátylat borítson a bûneire, vagy hogy hatástalanítsa azokat. Ki akarja 
venni, el akarja távolítani bûneit, meg akarja szabadítani tôlük.

Nem nyugodhat bele tehát az apostol, de a gyülekezet sem, hogy a 
pogány élet bûnei újra felüssék fejüket, mert Uruk sem hajlandó el-
tûrni azokat. Pál talán azt feltételezi, hogy bárki is meg tudja ôrizni a 
keresztségben elnyert tisztaságát mindaddig, míg be nem jut Isten or-
szágába? A magyarázók véleménye megoszlik e tekintetben, ami fôként 
a Római levél 7. fejezetének exegézisénél figyelhetô meg, ahol is Pál 
jelen idôben és a maga nevében szólaltatja meg a bûn nyomorúságában 
vergôdô ember segélykiáltását (7,24). A magyarázók többsége azon az 
állásponton van, hogy ebben az igeszakaszban nem lehet szó a Krisz-
tushoz tartozó ember állapotáról, mert Pál a „Krisztusban” élô embert 
nem tekinti a bûn hatalma alá vetett embernek.101 Pedig álláspontjának 
ez a megítélése leveleinek ismeretében nem állja meg a helyét. Szerin-
te ugyanis a bûn a keresztség után is jelen van, és hat a Krisztusban 
hívô emberben, csak nem mindegy, hogy megalkuszik vele vagy sza-
badulást keres belôle. Egy bizonyos: Isten országába senki nem viheti 
magával a bûneit. Nem teheti ezt meg sem a mostohájával együtt élô 
férfi (lásd 1Kor 5,5), de a keresztyén testvérével világi bíróság elôtt 
pereskedô sem (lásd 1Kor 6,1). Pál reménysége az, hogy megbánják 
bûneiket, és a bûnbocsánat erejével új életet kezdenek.

101 Lásd Käsemann 1974, 197—198. o.
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3. a paráznaság és a keresztyén szabadság  
összeférhetetlensége (6,12—20)

(12) Minden szabad nekem, de nem minden használ.1 Minden 
szabad nekem, de nem kerülök semminek a hatalmába.2 (13) Az 
eledel a gyomor számára van, és a gyomor az eledel számára, Isten 
pedig ezt is és amazt is át fogja adni az enyészetnek.3 A test el
lenben nem a paráznaság, hanem az Úr számára van, és az Úr a 
test4 számára. (14) Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, és 
minket is fel fog támasztani5 ereje által. (15) Nem tudjátok, hogy 
a ti testetek Krisztus tagjait képezi?6 Fogjam tehát a Krisztus tag
jait, és tegyem parázna nô7 tagjává?8 (16) Szóba sem kerülhet!9 
(16) Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nôvel adja össze magát, 
egy test ôvele?10 Mert „lesznek — így szól a kijelentés — ketten egy 
testté”.11 (17) Aki pedig az Úrnak adja oda magát, egy Lélek ô
vele.

(18) Riadjatok vissza a paráznaságtól!12 Minden bûn, amit el
követ az ember, teste körén kívül esik; aki viszont paráználkodik, 
a saját teste ellen követ el bûnt. (19) Vagy nem tudjátok, hogy a 
testetek a bennetek levô Szentlélek temploma, amelyet Istentôl 
kaptatok,13 és nem vagytok önmagatokéi? (20) Mert áron vétet
tetek meg;14 szerezzetek mármost dicsôséget Istennek testetek
kel!15

a Szöveg érteLme 1Minden szabad nekem, de nem minden használ: 
a kijelentés elsô fele a magyarázók többségének véleménye szerint102 min-
den bizonnyal a korinthusi gyülekezetben különbözô összefüggésben em-
legetett (lásd 10,23) jelmondat volt. a görög  szó, azon túlmenôen, 
hogy nem tilos számomra megtenni valamit, azt is kifejezi, hogy módomban 
is áll megtenni azt, amit akarok. a szabadságnak ez a büszke igénye szár-
mazhatott a kor legbefolyásosabb filozófusainak, a sztoikusoknak abból a 
becsvágyából, hogy úrrá legyenek a körülmények hatalma felett,103 vagy még 
inkább az egykor korinthusban tevékenykedô és halála után is igen nép-

102 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 10. o.
103 Lásd EWNT 2. 13. kol. ThWNT 2. 557—558. o.
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szerû Diogenésznek, a cinikus filozófia e jeles képviselôjének gátlástalansá-
gából.104 ám ha ezek a hatások fogékonnyá is tehettek egyeseket a korin-
thusi keresztyének közül a szabadsággal való visszaélésre, mégis azoknak 
a magyarázóknak a véleménye látszik valószínûbbnek, akik szerint ezek a 
korinthusiak magának az apostolnak a tanításából vontak le helytelen követ-
keztetéseket.105 ne feledjük el, hogy Pál a jeruzsálemi apostoli gyûlésen a 
keresztyének szabadságáért szállt síkra (vö. gal 2,4—5), „akiket krisztus sza-
badságra szabadított meg” (lásd gal 5,1). a szakasz gondolatmenetét is csak 
akkor érthetjük meg, ha feltételezzük, hogy éppen a szabadság nevében 
száll szembe a szabadsággal történô visszaéléssel. 

2nem kerülök semminek a hatalmába: így lehetne visszaadni magyarul az 
eredeti szöveg szenvedô igealakban fogalmazott fordulatát (), 
tehát nem felszólításnak értem, mint az új protestáns fordítás, emellett a 
görög szó alapját képezô „hatalom” () fogalmát is megôrzöm, mert ez 
összecseng az imént felidézett jelmondatban szereplô -nel. Pál ezzel 
a „szójátékkal” fontos összefüggésre akar rávilágítani. 

3át fogja adni az enyészetnek: a  szó inkább érvénytelenítést, 
hatályon kívül helyezést jelent, mint kíméletlen megsemmisítést (új protes-
táns fordítás). ezért látszik jobbnak egy enyhébb kifejezést alkalmazni. 

4test: a görög szó () az Újszövetség antropológiai, az ember miben-
létét érintô szemléletében fontos helyet foglal el. ebben a rövid szakaszban 
nyolc ízben találkozunk vele, a megértés szempontjából tehát kulcsszóval 
van dolgunk. Bultmann szerint számolnunk kell azzal, hogy az apostol érve-
lésében a szó gazdag jelentéstartalmának más és más oldala kerül elôtérbe.106 
amennyiben ez így lenne, abból fogalomzavar keletkezhetne, amit Pál min-
den bizonnyal nem kockáztatna meg. meg kell kísérelnünk a gondolatmene-
tet a kulcsszónak azonos jelentéstartalmat tulajdonítva megfejteni, és csak 
akkor kísérletezzünk más megközelítéssel, ha szükséges. a  esetében 
mindenekelôtt azt a jelentést kell számításba vennünk, amire a szó említé-
sekor a hellenista görög kultúrában élô ember gondolt, hiszen a levél olvasói 
között ôk voltak többségben. a görög gondolkodásra pedig a valóságot 
dualista módon anyagi és szellemi természetû dolgokra felosztó, sôt több-
nyire azokat szembeállító szemlélet volt jellemzô. találóan fogalmazza meg 
ennek a szemléletnek a hatását az emberrôl alkotott képre a filozófus Pla-

104 Diogenes Laertius 6,69; idézi Schrage 1991—2001, 2. 12. o. 247. jegyz.
105 Lásd Lütgert 1908, 98., 115., 117. o. Marxsen 1978, 88. o. Becker 1989, 210. o. 

stb.
106 Bultmann 1959, 196. o.
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tónnál található szójáték: , azaz „a test sírbolt”.107 eszerint tehát a 
lélek, az ember nemesebb, halhatatlan része az anyagi test fogságában ver-
gôdik, amelybôl a halál révén szabadulhat. érdemes elgondolkodnunk azon, 
hogy a testnek ez az alábecsülése miként párosulhatott a görögök érték-
rendjében egy mindaddig ismeretlen testkultusszal.

ezzel szemben más nyomon jár az ószövetségi és az ehhez igazodó zsidó 
gondolkodás, még ha test és lélek hellenista szembeállítása olykor fel is 
bukkan az evangéliumi (vö. mt 10,28)108 vagy a rabbinista hagyományban.109 
az ószövetségi emberszemléletre azonban általában az a jellemzô, hogy 
számára „az ember csupán a test és lélek egységében létezik”.110 a „test” 
arám megfelelôje () jelölheti ezért akár az egyes szám elsô személyû név-
mást vagy az ember személyét.111 az ember testi-lelki egységének szemlé-
letét követi a Septuaginta, az ószövetség görög fordítása is.112 hasonló a 
helyzet nem egy evangéliumi mondás esetében is: mt 5,29—30; 6,22; jak 
3,2.3.6.

Pál érvelése a parázna életvitellel szemben csak akkor válik érthetôvé, ha 
feltételezzük, hogy a „test” szó használatában az ószövetséget követi,113 és 
így az apostol vele „úgy a testet, mint az ember egész valóját, személyét meg 
tudja jelölni”.114 „Pál nem bontja szét az embert alkotóelemeire, mint a gö-
rögök — hangsúlyozza róm 6,12kk-re és 12,1-re hivatkozva käsemann is —, 
hanem az egész emberre és az ember személyére utal”,115 mert meggyôzô-
dése szerint „az ember csak az ô testi mivoltában maradhat igazán ember”.116 
hogy ismét Bultmannt idézzük: „az embernek nem teste van, hanem ô maga 
test.”117 „amikor tehát az apostol választása erre a szóra esik — mondja most 
már eduard Schweizer —, akkor ezt abból a meggondolásból teszi, hogy az 
ember a nemi kapcsolataiban éppen úgy, mint a betegség és gyógyulás, ha-

107 Gorgiasz 493a; Kratülosz 400bc. Lásd Platón 1984.
108 Lásd Schweizer: ThWNT 7. 1055. o. 10. kk. sor, valamint 1028. o. 26. kk. 

sor.
109 Bill 1. 581. o. Továbbá Schweizer: ThWNT 7. 117. o. 33—34. sor.
110 Schweizer: EWNT 3. 772. kol.
111 Bill 2. 492. o. EWNT 3. 773. kol.
112 Lásd Schweizer: ThWNT 7. 1043. o. 13. sor és 1045. o. 25. sor, valamint 

1046. o. 5. sor.
113 Lásd Schweizer: ThWNT 7. 1057. o. 9—10. sor.
114 Bultmann 1959, 197. o.
115 Käsemann 1960, 276. o.
116 Uo. 277. o.
117 Bultmann 1959, 195. o.
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lál és feltámadás118 megtapasztalásában is testestül-lelkestül vesz részt.”119 
ennek hangsúlyozására már csak azért is szükség van, „mert a korinthusi 
rajongók a testet és a testi dolgokat éppen a Lélek birtoklására hivatkozva 
minôsítik érdektelennek”.120 ebben az esetben viszont käsemann szerint a 
kölcsönös szolgálathoz nélkülözhetetlen kapcsolat válik lehetetlenné.121 

5fel fog támasztani: jelentôs kéziratokban az Isten feltámasztó munkáját 
kifejezô ige aorisztoszban áll (c, , it, vg stb.), tehát a múltban bekövet-
kezett eseményként állítja elénk. De néhány szintén fontos kéziratban az 
igét jelen idôben találjuk (*, a, D*, P stb.). a jövô idôt viszont, amelyre a 
fordításban — a nestle—aland fôszövegét elfogadva — választás esett, az idôs 
szövegtanúk közül jóformán a Sínai-kódex () és néhány javított olvasat kép-
viseli. az írásmagyarázók többségével együtt mégis ezt a viszonylag gyengén 
alátámasztott szövegváltozatot kell eredetinek tekintenünk, mert ez felel 
meg Pál másutt megtalálható kijelentéseinek, egyértelmûen megfogalmazott 
teológiai álláspontjának (1kor 15,15.20; 2kor 4,14; róm 6,5; 8,11).122 a 
szövegkritikai kérdésben elfoglalt álláspont igen súlyos teológiai következ-
ményeket von maga után. a korinthusi rajongók ugyanis a késôbbi gnoszti-
kusok felfogásához hasonlóan a feltámadást valamiféle lelki megragadott-
ságban már megtörténtnek tekinthették (vö. 1kor 4,8). 

6a ti testetek Krisztus tagjait képezi: hasonló kijelentéssel találkozunk 
majd 12,12.27-ben is, a hangsúly azonban most másra kerül. Itt nem a krisz-
tushoz tartozók egymáshoz való viszonya kerül elôtérbe, hanem a testi mi-
voltuk krisztushoz tartozása.

7parázna nô: a házasságon kívüli nemi kapcsolatnak minden változata 
megtalálható volt a görögök között. Szinte természetesnek számított az 
azonos nemûek iránti vonzódás is.123 a fogalmazásból viszont kitûnik, hogy 
korinthusban elsôsorban keresztyén férfiaknak a város jelentôs számú pros-
tituáltjával létesített kapcsolatát kellett szóvá tenni. a férfiak vágyait kiszol-
gáló nôknek három egymástól eltérô társadalmi helyzetû csoportjáról lehet 
szó abban az idôben: a) a bordélyházakban, olykor a templomokban foglal-
koztatott nôk, akik közül a legtöbben rabszolgák voltak; b) a szórakoztató-
iparban foglalkoztatott nôk, zenészek, táncosok, akrobaták vagy színésznôk; 

118 Lásd a levél 15. fejezetét.
119 ThWNT 7. 1060. o. 23. kk. sor.
120 Käsemann 1960, 277. o.
121 Uo. 278. o.
122 Lásd még Schrage 1991—2001, 2. 24. o. 313. jegyz.
123 Lásd Hauck—Schulz: ThWNT 6. 583. o. 7. kk. sor.
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c) az úgynevezett hetérák, a tehetôsek által kitartott és magas mûveltséggel 
rendelkezô szeretôk.124 tekintettel a korinthusi gyülekezet szociális helyze-
tére (vö. 1kor 1,26kk), mindenekelôtt bizonyára a hivatásos nemi partnerek 
elsô csoportjába tartozó nôk jöhettek számításba. 

8tagjaivá tegyem: az új protestáns fordítás ezen a helyen indokolatlanul 
szépít a szövegen, amikor „parázna nô tagjaivá legyenek” formában ülteti át 
magyar nyelvre az eredeti szöveget. ott ugyanis  áll, ami félreérthe-
tetlenül arra utal, hogy a nevezett férfi az esetnek nem elszenvedôje, hanem 
aktív részese. 

9Szóba sem kerülhet!: a sztoikus filozófiai értekezésekben gyakran hasz-
nált fordulat, amellyel nemegyszer Pál is él, fôként amikor valami bántó 
félreértést akar elhárítani (gal 2,17; 3,21; róm 3,4.6.31; 6,2.15; 7,7.13; 9,14; 
11,1.11). a  szó szerinti jelentése: „nehogy megtörténjék!”

10aki parázna nôvel adja össze magát, egy test ôvele: Ismét igazítanunk 
kell a legújabb fordításon. a  ige jelentése mindenekelôtt hozzá-
szegôdni valakihez, ragaszkodni valakihez, és ebbôl eredôen azután egye-
sülni valakivel. a parázna nôvel való kapcsolatra még elfogadható lenne azt 
mondani, hogy az illetô egyesül vele. viszont ugyanezzel a szóval fogalmaz-
za meg az apostol a krisztusban hívô kapcsolatát is az ô urával. természe-
tesen az utóbbi kapcsolatra bántó és teológiailag is helytelen volna az „egye-
sülés” kifejezést alkalmazni. ezért jó olyan megoldást találni, amely mind a 
két összefüggésben kifejezô és el is fogadható.

11egy testté: a „test” szó helyén az eredeti szövegben a  helyett kivé-
telesen most  áll. ez vaskosabb kifejezés, és elsôsorban a test anyagára, 
a húsra irányítja a figyelmünket. nem valószínû azonban, hogy ennek az 
eltérésnek különösebb fontosságot kellene tulajdonítanunk. Idézetrôl van 
ugyanis szó 1móz 2,24-bôl, mégpedig a Septuaginta alapján, és ez a körül-
mény indokolja az eltérô szóhasználatot. ebben az esetben tehát nem szük-
séges a bûn mozzanatát beleerôltetnünk a fogalomba, holott ez a szó Pálnál 
másutt valóban az ember bûnös mivoltát juttatja kifejezésre. 

12Riadjatok vissza a paráznaságtól!: nehéz a magyar nyelv természeté-
nek megfelelô fordulattal visszaadni ezt az apostoli felszólítást. a „kerülni” 
(új protestáns fordítás) vagy „kitérni valami elôl” erôtelen akkor, amikor az 
eredeti görög szó a menekülés, az elfutás mozzanatát rejti magában. 

13amit Istentôl kaptatok: a Szentlelket. ugyanis az eredeti szövegben az 
„attrakció” nyelvtani jelenségével van dolgunk, ennélfogva a birtokos esetben 
álló névmás egyértelmûen a Szentlélekre vonatkozik.

124 Lásd uo. 12. kk. sor.
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14Áron vétettetek meg: az állítmány szenvedô formáját meg kellett ôriz-
nünk a fordításban, mert az Isten cselekvésére utal. — Sok vita van a magya-
rázók között afelett, hogy milyen esemény rejtôzik a kijelentés mögött. 
Deissmann úgy gondolja, hogy a rabszolgák felszabadításának arra a formá-
jára emlékeztet, amelyben formailag egy-egy kultuszhely istensége vásárol-
ta meg a rabszolga szabadságát a gazdájától.125 mások szerint ez a párhuzam 
azért sántít, mert a kiváltás árát valójában maga a rabszolga állta félretett 
pénzébôl. ezért szerintük inkább hadifogságból történô kiváltásról van szó.126 
Barrett és mások szerint viszont az ószövetség fordulata, Izráel népének 
„kiváltása” vagy „megváltása” a fogságból cseng vissza a páli fordulatban (vö. 
2móz 6,6; zsolt 103,4; ézs 43,1).127 helyt kell azonban adnunk Conzelmann 
véleményének, aki szerint a hangsúly a megváltozott tulajdonviszonyra 
esik.128 valóban, maga az  ige inkább egy rabszolga megvásárlásá-
nak, mint felszabadításának a képzetét idézi fel az emberben. gondoljunk 
azonban bármire, „árat” mindenképpen fizetni kellett. 

15testetekkel: Istent a „testünkben” dicsérni (új protestáns fordítás) kép-
zavar. helyesen: minden, amit testünkkel teszünk, szolgálja Isten dicsôségét! 
egyébként ez felel meg az eredeti szövegnek is.

a LevéLréSzLet kIBontáSa (12) A most sorra kerülô szakasz még 
leginkább az eddig követett gondolatmenet folytatásának tekinthetô. 
Igaz ugyan, hogy míg az 5. fejezetben és a 6. fejezet elsô felében egyes 
kirívó esetek felett tör pálcát az apostol, most a több gyülekezeti tag 
gyakorlatában is felfedezhetô parázna életmód felett. De ugyanúgy nem 
elnézô ezen a téren sem, mint ahogy azt az elôzôekben is tapasztalhat-
tuk részérôl. Miért kell újra szóvá tennie a paráznaság bûnét, amikor 
6,9—10-ben már világosan megmondta, hogy akik ebben a bûnben, to-
vábbá az anyagiasság bûneiben vétkesek, nem örökölhetik Isten orszá-
gát? Ennek oka bizonyára abban van, hogy az érintettek kilengéseikhez 
elvi alapot is teremtettek, amit Pálnak mielôbb ki kell húznia alóluk. Te-

125 Deissmann 1923, 274. kk.
126 Vö. Schrage 1991—2001, 2. 35. o. 374. jegyz.
127 Barrett 1968, 152. o.
128 Conzelmann 1969, 136. o.
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hát nemcsak a pogány életmód maradványáról van szó, hanem a keresz
tyén életvitelbe beilleszthetônek vélt magatartásról.129

Ezért azután az apostol nem is tér azonnal a tárgyra. Elôbb egy olyan 
jelmondatot idéz, amely a korinthusi hívek között népszerû lehetett, 
és amire más összefüggésben is hivatkoztak (lásd 1Kor 10,23): „Min
den szabad nekem!” A hagyományos viselkedési szabályokkal nem 
törôdô, korlátokat nem ismerô szabadság merész hangja ez, mégpedig 
személyes állásfoglalásként — „nekem”! —, a személyes életvitel ve-
zérfonalaként. Amint a szöveg értelmének számbavételénél130 már lát-
tuk, a görög filozófiai örökség is hajlamossá tehette a korinthusiakat 
egy ilyen felfogás kialakítására, de része lehetett ebben magának Pál-
nak is.131 

Az egyes szám elsô személyben megfogalmazott jelmondat azonban 
arról is tanúskodhat, hogy azt tartalmában messzemenôen maga az 
apostol is vállalja. Történetesen ezt a cselekvési szabad ságot igényli 
magának a bálványáldozati hús evésének kérdésében is, még ha — élve 
szabadságával — önként le is mond errôl a lehetôségrôl (1Kor 8,8kk; 
10,25k). Mert az utolsó leheletéig küzdött az ellen, hogy bárki is a 
Krisztushoz tartozás lényegét korlátok felállításában, bilincsek szoro-
sabbra húzásában, tehát a mozgástér beszûkítésében lássa. „Szabad-
ságra szabadított meg minket Krisztus!” — vallja a Galatákhoz írt leve-
lében (5,1), anélkül, hogy kislelkûen azonnal feltételekkel csorbítaná 
a kijelentés élét.

Ám annak is, aki mer saját belátása szerint cselekedni, tudnia kell, 
hogy nem minden használ. Tettei káros következményekkel is járhat-
nak, és ezért a szabadsággal szorosan együtt jár a felelôsség a meghozott 
döntésért. Elrettentô példaként felhozhatjuk a vérszomjas ôrült császár, 
Caligula nagyanyjának adott válaszát, amikor az jobb belátásra akarta 
bírni: „El ne feledd, nekem mindent szabad mindenkivel szemben!”132 
A levél magyarázói eltérô véleményen vannak a tekintetben, hogy itt, 
ebben az összefüggésben Pál milyen szempontból veti fel a hasznosság 

129 Vö. uo. 131. o.
130 Lásd a szakasz 1. számú szövegértelmezô jegyzetét.
131 Vö. Cserháti 1982, 243. o.
132 Suet 169. o.
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kérdését. Conzelmann133 és Schrage134 10,23-ra hivatkozva a gyülekezet 
javát tartja az apostol által szem elôtt tartott „haszonnak”. Vagy ahogy 
Barrett fogalmaz: „A másokra való tekintetnek kell korlátoznia a ke-
resztyén szabadságot.”135 10,23-ban ugyanis ugyanez a jelmondat ta-
lálható, de a gyülekezet „épülésének” nézôpontja alá rendelve. Ezzel a 
megfontolásra érdemes véleménnyel szemben mégis Konrad Weissnek 
kell igazat adnunk, aki szerint 1Kor 6,12-ben „az egyes keresztyén lel-
ki javáról, az Úrral való kapcsolatáról és az Úrnak vele való kapcsola-
táról van szó”.136 Errôl gyôzôdhetünk meg, ha odafigyelünk az apostol 
érvelésére.

A szabadsággal való visszaélés ugyanis oda vezethet, hogy az ember 
különös módon önmagát fosztja meg a szabadságtól. Minden szabad 
nekem — ismétli meg az általa is vállalt jelmondatot, viszont azonnal 
hozzáteszi: de nem kerülök semminek a hatalmába. Pál már a pár-
toskodással kapcsolatban is rávilágított erre az összefüggésre. Amikor 
a gyülekezet tagjai a közöttük szolgálatot végzôk közül egyvalakit ki-
választottak, hogy reá esküdjenek, akkor megfosztva magukat azoktól 
a jó hatásoktól, amelyeket a többi szolgálattevô gyakorolhatott volna 
reájuk, maguk szûkítették le önmaguk mozgásterét. Valami csak akkor 
válhat javunkra, akkor lehet „minden a mienk” (1Kor 3,22), ha mi nem 
kerülünk más befolyása alá, hiszen „mi viszont Krisztuséi vagyunk” 
(1Kor 3,23). Valóban szabadok tehát akkor vagyunk, ha szabadok vagyunk 
Krisztus számára. Szabadságunk záloga a hozzá kötôdés. Különben fel-
tétlenül alárendelt helyzetbe bonyolódunk.

(13) A szabadság összefüggéseinek elôrebocsátása után Pál apostol 
rátér soron következô intelmének tulajdonképpeni tárgyára. Amit el-
mondott, a keresztyén élet szélesebb területére érvényes, de szükséges 
a paráznaságot elítélô sorainak alátámasztására is. Mert Pál nem elég-
szik meg a puszta tiltással. Azt akarja elérni, hogy az érintettek belsô 
meggyôzôdésbôl szakítsanak a paráznaság különbözô formáival. A szö-
veg értelmének keresése közben már említettük, hogy a görög társa-

133 Conzelmann 1969, 132. o.
134 Schrage 1991—2001, 2. 19. o.
135 Barrett 1968, 146. o.
136 ThWNT 9. 78—79. o.

Korinthus.indd   279 2008.04.02.   8:21:07



280

dalomban annak idején a férfiak nemi vágyaik kielégítését általában a 
házasságon kívül oldották meg, és ez nem is okozott különösebb köz-
felháborodást. Ezt a gyakorlatot keresztyén férfiak is folytatták, igény-
be véve a magukat áruba bocsátó nôk szolgáltatásait. Megfontolandó 
Schlatter véleménye, aki szerint ez az életmód összefügghetett a 7,1kk 
versekbôl kivehetô tartózkodással a házasságtól, illetve a keresztyén 
férj és keresztyén feleség önmegtartóztató nemi kapcsolatától.137 Ez 
nem elképzelhetetlen, de maga Pál nem utal kifejezetten erre a körül-
ményre. 

Mindenesetre a korinthusi férfiak sem erre hivatkoznak. A korlátlan 
szabadságot fennen hirdetô jelmondat mellett a nôkkel való testi kap-
csolatot az ember természetes és ártalmatlan szükségletei közé sorol-
ják. Mert „az eledel a gyomor számára van, és a gyomor az eledel 
számára” kijelentés ugyancsak Pál által a korinthusi alapelvek közül 
vett idézetnek tûnik, amely azt fejezné ki, hogy a nemi aktus nem több 
a táplálkozásnál. Ez a szemlélet származhat abból a görögségben köz-
helynek számító felfogásból, hogy a nemi érintkezés ugyanolyan ter-
mészetes és jogos szükséglet, mint az evés és ivás,138 de ebben az irány-
ban hathatott a testnek a lelki jelenségek egyoldalú felértékelésébôl 
eredô megvetése is. A levél számtalan megjegyzésébôl következtethe-
tünk arra, hogy a korinthusi gyülekezet hajlott erre a felfogásra.139 De 
bármi legyen is az eredete, bizonyos, hogy e szerint a vélekedés szerint 
a nemi élet gyakorlása nem érinti az ember lényegét.

Az apostol pedig éppen ezen a ponton jelenti be tiltakozását. Nem 
tudjuk, hogy az étel és a gyomor mulandóságára tett megjegyzés, amely 
szerint Isten ezt is és amazt is át fogja adni az enyészetnek, hozzá-
tartozik-e a korinthusiak érveléséhez, vagy pedig Pál véleményét tük-
rözi.140 De akárhogy vesszük is, ahhoz nem fér kétség, hogy az apostol 
az ételt és annak feldolgozását szolgáló szerveket adiaforonnak, azaz 
az üdvösség szempontjából közömbös dolognak tekinti. Ennek nem 

137 A hivatkozást lásd Barrett 1968, 145. o.
138 Lásd ThWNT 6. 582. o.
139 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetének a) pontja alatt.
140 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 21. o.
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mond ellent az sem, hogy szerinte adott esetben az eledel is lelkiisme-
reti kérdéssé válhat (lásd 1Kor 8,8kk), de nem önmagában, hanem 
akkor, ha az eledel elfogyasztása miatt a keresztyén testvér hitében 
meginog. 

Most azonban nem a keresztyén testvér hite a tét. Ahogy azt már a 
12. vers magyarázatánál láttuk, ebben az esetben nem arra kell ügyel-
nünk, hogy „a mi szabadságunk megütközést ne okozzon a gyengék 
számára” (lásd 8,9), hanem a saját testünkre kell vigyáznunk, amely 
összehasonlíthatatlanul több, mint az eledel és az azt megemésztô 
gyomor. A testünk ugyanis Pál emberszemlélete értelmében személyi-
ségünk elidegeníthetetlen része, ami nélkül nem lehetünk azok, akik 
vagyunk. Ezért velünk együtt testünk is az Úr Jézus Krisztus hatalma 
és befolyása alá tartozik. Ez a kötôdés hozzá pedig — amint láttuk — a 
keresztyén ember szabadságának a záloga. Ha pedig ez a helyzet, akkor 
a test nem a paráznaság, hanem az Úr számára van. Aki viszont 
testünkre azért formál jogot, mert fordítva is igaz: Az Úr a test szá
mára van. Vagyis mindent megtett és megtesz azért, hogy testestôl-lel-
kestôl, mindenestôl betöltsük rendeltetésünket.

(14) Ezek után nem tekinthetô adiaforonnak, az üdvösség szem-
pontjából közömbösnek, hogy mi történik a testünkkel. Valamiképpen 
a test is részesülni fog az eljövendô életben. Nem véletlenül hivatkozik Pál 
a feltámadás reménységére: Isten pedig az Urat is feltámasztotta, 
és minket is fel fog támasztani ereje által. Ebben az esetben is, mint 
nemegyszer (vö. 1Kor 15,15.20; 2Kor 4,14; 13,4; Róm 6,5; 8,11), ösz-
szefüggést lát a mi feltámadásunk és Krisztus feltámadásának húsvéti 
eseménye között. Krisztus feltámadása egyszerre kiindulópontja és mintája 
a mi feltámadásunknak. Krisztus pedig nem valami test nélküli létre tá-
madt fel, aminek folytán a mi feltámadott lényünk sem képzelhetô el 
valamiféle alaktalan árnynak. Arról majd a 15. fejezetben fog beszélni 
Pál, hogy ez a feltámadásban részesülô test már nem a mostani halan-
dó anyagi testünk lesz, mint ahogy ezt a legtöbb zsidó kegyes remélte, 
hanem a halhatatlanságot magára öltô „lelki”, azaz Szentlélektôl át-
hatott test (1Kor 15,42kk), amelynek emellett kapcsolata van földi 
testünkkel, akárcsak a kifejlett növénynek az elvetett maggal (lásd 1Kor 
15,35kk). A földi testünket tehát Isten megelevenítô hatalma „nem 
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adja át az enyészetnek”, nem jut „az eledel és a gyomor” sorsára (lásd 
13. vers), hanem átlényegíti. Következésképp mindaz, ami a testünkkel 
földi életünk során történik, örökkévaló következményekkel jár.

(15) Azért sem tehetjük túl magunkat lelkiismeret-furdalás nélkül 
mindazon, ami lényünk testi oldalával történik, mert a feltámadott Úr 
igényt formál rá, szabadító munkájában szerepet szán neki. Nem tud
játok — emlékezteti az apostol a korinthusi gyülekezet tagjait arra, 
amivel már tisztában kellene lenniük —, hogy a ti testetek Krisztus 
tagjait képezi? A test és a tagok viszonyából adódó párhuzam majd a 
késôbbiek során is szerephez jut (vö. 1Kor 12,12kk; Róm 12,4kk), de 
míg ott a hangsúly a tagok egymásra utalt voltára és együttmûködésé-
re esik, most Krisztus és az egyes keresztyén szoros kapcsolata kerül 
elôtérbe. Testünket mint Krisztus „testrészét” Pál nyilván a szolgálat 
eszközeiként veszi számításba. Mert bár a testet lenézô görög gondol-
kodásnak abban igaza van, hogy a test esendô, a testi lét pedig korlá-
tozást jelent, nélküle mégis lehetetlenné válna a kapcsolat ember és 
ember között, a környezetre gyakorolt befolyás, vagyis ahogy Käsemann 
fogalmaz: ma „a keresztyén kommunikáció a kölcsönös szolgálat-
ban”.141 Krisztus igényt formál testünkre, hogy igényét és jóakaratát 
érvényesíthesse már a földi élet körülményei között is a világban.

Krisztusnak ez az igénye testi valónkra éppúgy, mint a lelkire kizá
rólagos. Minden más igény az egész személyiség meghasonlásához ve-
zet. A parázna nôvel létesített testi kapcsolat az apostol felismerése 
alapján sohasem futó, felszínes viszony, hanem az egész ember igény-
bevétele olyan célokra, amelyek nem Krisztus ügyét és szándékait szol-
gálják. Pál egy ilyen kapcsolat tarthatatlanságára akarja rádöbbenteni 
kérdésével a gyülekezet léha életvitelû tagjait: Fogjam tehát Krisztus 
tagjait, és parázna nô tagjaivá tegyem? Ha ilyesmi elô is fordul, tel-
jes mértékben elfogadhatatlan: Szóba sem kerülhet! — hárítja el az 
apostol még a gondolatot is. Mert nem csupán helytelen választásról 
van szó ilyen esetben, hanem megfosztom jogos tulajdonától azt, aki 
megváltott engem „drága áron” (lásd 20. vers). 

„Fogom, ami Krisztusé, hogy parázna nô tagjává tegyem.” Talán ezen 
a ponton érinti Pál azt az összefüggést, amelyet a figyelmes olvasó jog-

141 Käsemann 1960, 278. o.
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gal hiányol érvelésében. Mert az egész szakasz akörül forog, hogy a 
keresztyén férfi számára milyen következményekkel jár a parázna nôk-
kel létesített kapcsolat, míg a parázna nô sorsának kérdései fel sem 
merülnek. Pedig igazság szerint a férfi is kihasználhatja partnerét, nem-
csak a parázna nô kerítheti hatalmába ôt. De ha a szenvedélyes gon-
dolatmenet értelmében a testet azért kell megôriznünk a parázna kap-
csolatoktól, hogy tagjaink szabaddá váljanak Krisztus számára, akkor 
a magát áruba bocsátó nô a férfi vágyának eszközébôl felelôssége tár-
gyává lehet. Amiképpen Jézus is elfogadta parázna nôk társaságát, 
hogy Isten útjaira irányíthassa ôket (vö. Mt 21,31—32; Lk 7,36kk; Jn 
8,1kk).

(16—17) Ebben az összefüggéseket sokoldalúan felfedô gondolat-
menetben minden azon fordul meg, hogy egy parázna nôvel folytatott 
viszony valóban az egész ember lényét érintô kapcsolat-e, vagy sem. 
Ezért látja szükségesnek Pál emlékeztetni olvasóit a teremtéstörténet-
nek arra a részére, amelyben Istennek a férfi és a nô kapcsolatára vo-
natkozó teremtô akarata található: Vagy nem tudjátok, hogy aki pa
rázna nôvel adja össze magát, egy test ôvele? Mert „lesznek — így 
szól a kijelentés — ketten egy testté”. Az idézett mondat vitathatat-
lanul párhuzamba állítja a parázna nôvel létrejött alkalmi kapcsolatot 
a házastársak egyesülésével, és ez nem egy magyarázónak fejtörést 
okoz. Lehet-e egy futó kapcsolatot összehasonlítani a házasság tartós 
kötelékével? Ezért gondol Gordon Fee arra, hogy tulajdonképpen nem 
házas férfi és nô együttélésérôl van szó, hasonlóan az 5. fejezetben 
említett férfi és mostohája esetéhez.142 Az apostol érvelése azonban 
nem ebbe az irányba tart. Míg például Mk 10,6kk a házaspárok testi 
kapcsolatra is kiterjedô egységét vezeti vissza Isten teremtô akaratára, 
Pál megfordítja a gondolatmenetet. Számára az idézet azt a felismerést 
támasztja alá, hogy férfi és nô testi egyesülése — házasságon belül vagy 
házasságon kívül — az egész embert érintô, tartós és visszafordíthatatlan 
közösséget hoz létre közöttük. Jézus bizonyára ez okból van ellene a 
házastársak elválásának (vö. Mk 10,10kk és párh.), míg Pál ez okból 
óv a parázna nôknél keresett kielégüléstôl. Ugyanis nem teheti túl ma-
gát senki az ilyen alkalmakon anélkül, hogy azok valami nyomot ne 

142 Fee 1987, 259. o. 49. jegyz.
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hagynának maguk után az érintettek személyiségében. Amint látni 
fogjuk 7,4-ben, a házastársak egymástól függnek, egymásnak tartoznak 
önmagukkal, hatalmuk és befolyásuk van egymás felett. Hasonlókép-
pen befolyás alá kerül az is, aki parázna nôvel „adja össze magát”, de 
anélkül, hogy a felelôs szeretet irányítaná ezt a befolyást, aminek vi-
szont kettejük szabadsága adja meg az árát (lásd 12. vers).

Ezek az összefüggések igazán csak akkor válnak szembetûnôvé, ha 
a hívô Krisztus befolyását is érvényesülni engedi életében. Mert Krisz-
tus is igényt formál reá: Aki pedig az Úrnak adja oda magát, egy 
Lélek ôvele. A vele való szoros kapcsolat ugyan az emberi lélek terü-
letén a Szentlélek munkája által (vö. 2Kor 3,17) jön létre és áll fenn, 
de az így megvalósuló egység Krisztus és a magát neki odaadó hívô 
között, akárcsak a testi kapcsolat, egész lényüket érinti. Az Úrnak a Lé-
lek által gyakorolt befolyása tehát meghatározza, hogy milyen célokra 
veszi valaki igénybe a testet. Már az elôbb is szó esett a testünkrôl mint 
Krisztus tagjáról (15. vers). Ezek után nyilvánvaló, hogy egy parázna 
nô hatása, még ha ezt pusztán testi természetûnek is ítéli valaki, össze-
férhetetlen a Krisztussal való közösséggel. De ne értsük félre: Pál nem 
a testiség ellen emeli fel a szavát. Ô is, mint minden hithû zsidó ember, 
a nemi vágyban nem a bûn fészkét, hanem a teremtô Isten ajándékát 
látta, amellyel azonban az ô akarata szerint kell élni. A következô fe-
jezetben látni fogjuk, hogy Isten Lelkének irányítása alatt az ember 
életének ez a területe is összhangban lehet Krisztussal. Veszedel messé 
mindig akkor válik, ha nem a helyén van, és nem a megfelelô kapcso-
latban tölti be a szerepét. Mint a tûz, amely a tûzhelyben égve meleget 
áraszthat, de abból kihullva tûzvészt gerjeszthet.

(18) Az eddigiekben Pál megvilágító érveléssel igyekezett jobb be-
látásra bírni a korinthusi gyülekezet parázna nôkkel viszonyt folytató 
tagjait. Tudja azonban, hogy a nemi kapcsolatok terén a puszta be-
látásnak vajmi kevés foganatja van. Az ilyen alkalmakat természetes 
szükségletnek minôsítô közönyös magatartás helyébe valami olyan 
menekülést kiváltó riadalomnak kell kerülnie, mint ami életveszély 
esetén fogja el az embert. Ezért szinte vészkiáltásként hangzik: Riad
jatok vissza a paráznaságtól! Tanulságos, hogy Luther József törté-
netének (1Móz 39) magyarázata során Potifárnénak József elcsábítá-
sára tett kísérletéhez érve éppen a korinthusi levélnek erre a felszó-
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lítására hivatkozik: „Ezért a legjobb megoldás — olvasható egyetemi 
elôadása jegyzetében — az elfutás, ahogy Pál mondja: »Fussatok el a pa-
ráznaság elôl!« Elônyösebb elkerülni (a paráznákkal való) érintkezést, 
mint harcolni azok ellen.”143

Érdemes arra is felfigyelnünk, hogy pár fejezettel késôbb hasonló 
tartalmú intéssel lesz dolgunk a bálványimá dással kapcsolatban is 
(lásd 10,14). Ez semmiképpen nem tekinthetô véletlennek. Már az 
Ószövetség szoros kapcsolatot tételez fel a bál ványimádás és a paráz-
na ság között. A bálványimádás rendszerint paráznaságba torkollik  
(például 1Kir 14,22kk; 2Kir 23,6kk), és a paráználkodás talajt készít a 
bál ványimádásnak (például 4Móz 25,1.9). Ez az összefüggés tükrözô-
dik az Újszövetségben is. A megromlott em beri természetnek ez a két 
tünete igen gyakran jelenik meg együtt a „bûnkatalógusokban”, még-
pedig ezekben is az elsô helyen, ahogy ebben a fejezetben is láthattuk 
(lásd 9. vers, lásd még Gal 5,12—13; Róm 1,23kk). Jó, ha ezt az össze-
függést a következô versek értelmezési nehézségeinél is szem elôtt 
tartjuk. A paráznaság különféle eseteiben ugyanis a Szentírás jóval 
többet lát holmi erkölcsi botlásnál. 

Az apostol féltô és visszakozásra indító felszólítását két szempont 
közelebbi megvilágításával teszi nyomatékosabbá. Elôször arra hívja 
fel a gyülekezet könnyelmû és felelôtlen tagjainak a figyelmét, hogy 
más bûnökkel ellentétben a parázna nôkkel létesített kapcsolattal az 
ember elsôsorban önmagát sodorja veszélybe. Minden bûn, amit el
követ az ember — írja —, a teste körén kívül esik; aki viszont paráz
nálkodik, a saját teste ellen követ el bûnt. Ezzel a kijelentésével Pál 
sok gondot okoz a levél magyarázóinak. Úgy tûnik, elfeledkezik arról, 
hogy parázna kapcsolatok esetében legalább két érintett fél van, és így 
nem csak önmaga ellen véthet az ember. Egyúttal vannak olyan bûnök 
a paráznaságon kívül is, amelyekkel valaki a saját teste ellen vétkezhet. 
Ugyanebben a fejezetben említi meg az apostol az iszákosokat (lásd 
10. vers), de gondolhatunk az önpusztítás legszélsôségesebb fajtájára, 
az öngyilkosságra is. 

Az írásmagyarázat a levélben most sorra kerülô és sok fejtörést oko-
zó kijelentés feloldására többféle, de valljuk meg, kissé kényszeredett 

143 WA 44,368—369.
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és nem eléggé meggyôzô megoldást kínál. Van, aki azt a meghatározást, 
amelynek értelmében a paráznaságon kívül minden más bûn a test 
körén kívül esik, elnagyoltnak véli, vagy pedig mint túlzást, hiperbolát 
a szónoki fordulatok közé sorolja.144 Nem valószínû azonban, hogy az 
apostol egy ennyire gyenge lábon álló, alig védhetô mondattal próbál-
na egy jól hangzó jelmondatokkal megtámogatott és szívósan meg-
gyökerezett gyakorlatot megingatni. Arra is kézenfekvô lenne gondol-
nunk, hogy az a test, amely ellen valaki parázna élemódjával vétkezik, 
tulajdonképpen a Krisztus teste, az egyház, mert „a Krisztus teste — ér-
vel Eduard Schweizer — mindig a gyülekezet, sohasem az egyes keresz-
tyén”.145 De ha az egész szakaszban (lásd 15. vers) az egyes keresztyén 
saját teste a tét, nem valószínû, hogy most váratlanul a gyülekezet kö-
zösségére fordul a szó. Barrett Moule felfogását említi mint lehetôséget, 
aki szerint a kérdéses mondat hátterében a korinthusi rajongók jel-
mondata is lehet. Arra hivatkozhattak ugyanis, hogy a paráznaság nem 
érinti a lelkileg már feltámadott ember személyiségét.146 Ez az elkép-
zelés sem tûnik meggyôzônek, hiszen ha így volna, Pál tovább fokozná 
a fogalmi zûrzavart a korinthusiak fejében. Talán még leginkább meg-
szívlelendô Barrettnek egy másik javaslata. Ebben Kálvinra hivatkozva147 
az apostol kijelentésének értelmét abban látja, hogy a paráznaság min-
den más bûnnél mélyebb és kitörölhetetlenebb nyomot hagy az ember 
testhez kötött személyiségén.148

A megfellebbezhetetlen megoldás igénye nélkül a következô meg-
gondolások látszanak közelebb kerülni ennek a különös mondatnak az 
értelméhez. Emlékezzünk arra, amire Käsemann hívta fel figyelmünket: 
Pálnál „a test az egész emberre és az ember személyére utal.”149 Az 
ember tehát nem vonatkoztathatja el önmagát a testétôl, s ha ez így 
van, akkor nem vonhatja ki azt Krisztus igénye alól sem (lásd 15. vers). 
Ennek megfelelôen most Pál nem a mások iránti felelôsség, illetve 
szeretet szemszögébôl méri fel a parázna kapcsolatok súlyát, hanem 

144 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 32. o. 353., 356. jegyz.
145 ThWNT 7. 1068. o. Vö. Schrage 1991—2001, 2. 11. o. 238. jegyz., 32. o.
146 Barrett 1968, 150. o.
147 Kálvin 1920, 83—84. o.
148 Barrett 1968, 150. o.
149 Lásd a 13. vershez fûzött szövegértelmezô jegyzetet.
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„az Úr Krisztussal való kapcsolat érdekében”.150 Olyan bûnrôl van szó 
tehát, amely nemcsak a termést, hanem a gyökeret, nemcsak lényünk 
mások felé megnyilvánuló oldalát, hanem lényünket magát veszélyez-
teti. A szereteten kívül a hitet is derékba törheti. A paráznaságnak erre a 
végzetes következményére figyelmeztetô mondatot talán a zsidó böl-
csességirodalom (vö. Péld 6,25kk), vagy még inkább a kortárs filozófus, 
Musonius ihlette, aki szinte szó szerint ugyanúgy fogalmazta meg vé-
leményét a nemi szabadosságról, mint Pál apostol („Aki hetérával adja 
össze magát, önmaga ellen vét”).151 Végeredményben a paráznaságban 
rejlô veszély a bálványimádáséhoz fogható (lásd 1Kor 10,14). Mind-
kettô közelrôl érinti az ember személyiségét, és Istentôl elidegenítô gonosz 
befolyásnak teszi ki azt (lásd 12. vers; 10,19kk). Ezért a nemi gátlásta-
lanság jelszavakban megfogalmazódó lekicsinylése a bálványimádással 
való kacérkodáshoz hasonló istenkísértés (lásd 1Kor 10,6—7.9.12).

(19—20) A másik szempont, amellyel Pál el akarja fordítani, sôt ret-
tenteni a korinthusi gyülekezet tagjait a parázna nôkkel folytatott vi-
szonytól, szorosan kapcsolódik az elôzô gondolatmenethez. A test 
mél tatlan helyzetbe taszítása kihívó viselkedés Istennel szemben, egye-
nesen szentségtörés.152 Vagy nem tudjátok — kéri számon a gyüleke-
zettôl —, hogy a testetek a bennetek levô Szent Lélek temploma, 
amelyet Istentôl kaptatok? Ugyanígy szólt már Isten közöttünk la-
kozó Lelkérôl 3,16-ban is, amikor a gyülekezet mibenlétét akarta meg-
világítani. Éppen ezért nem egy magyarázó most is a gyülekezetben 
látja az Isten Lelkének otthont adó „testet”.153 A szövegbôl azonban 
egyértelmûen kitûnik, hogy ebben az esetben az egyes keresztyén em-
ber teste tekintendô Isten templomának. Nem kétséges, Pálnak van 
bá torsága kimondani, hogy egyetlen ember is Isten jelenlétének helye lehet 
a világ ban, de természetesen nem elvonatkoztatva a gyülekezettôl. Sôt 
továbbmenve igazat kell adnunk Käsemann-nak, aki szerint ez a 6,19-ben 
található kijelentés 3,16-ból következik, azaz a gyülekezet mibenlété-
bôl fakad az egyes keresztyén rendeltetése: „Ahogyan és amiért a gyü-

150 Schrage 1991—2001, 2. 31. o.
151 Lásd ThWNT 6. 583. o.
152 Schrage 1991—2001, 2. 34. o.
153 Vö. Schrage 1991—2001, 2. 33. o. 360. jegyz.
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lekezet mint Krisztus teste jelenti a Krisztus Lelkének a hatókörét, 
azonképpen válik azzá az egyes keresztyén ember teste is.”154 A korai 
keresztyén hagyomány egy többé-kevésbé nyomon követhetô vonu-
latával van itt dolgunk, amely magára Jézusra megy vissza (Mt 12,6;  
Mk 14,58 és párh.), majd középpontba kerül István és köre tanúság-
tételében (ApCsel 6,13kk), jelentkezik — amint látjuk — Pálnál, hogy 
azután szembetûnôvé legyen a jánosi iratokban (Jn 1,14; 2,18kk; 
4,19kk) és Péter elsô levelében (2,4).155

Az apostol az ember testének mint a Lélek templomának ezzel a 
gazdag hagyományú metaforikus képével pontosan és sokoldalúan vi-
lágítja meg Isten és a benne hívô ember viszonyát. Johannes Weiß 
számos példával igazolja, hogy a hellenisztikus vallásosság az ember 
lelkét tekintette az istenség lakóhelyének, ahol isteni és emberi valóság 
misztikus egységben forrhat össze. Ez a szemlélet a rendkívüli lelki 
élményekre hangolt korinthusi rajongóktól bizonyára nem állott mesz-
sze (vö. 1Kor 12,1kk; 2Kor 12,1kk).156 Ezzel szemben Pál az embernek 
testi mivoltától nem függetleníthetô személyiségét tartja annak a helynek, 
ahol szállást vesz Isten az ô Lelke által. Hihetetlen megtiszteltetés ez, 
amiért különösképpen is óvnunk kell testünket attól, hogy méltatlan 
helyzetbe sodorjuk. 

Különben már csak azért sem bánhatunk vele tetszésünk szerint, 
mert a testünk Isten Lelkének felségterülete, Isten Lelke pedig Istentôl 
„kapott” ajándék, „amely nem azonosul és nem vegyül el a mi lelkünk-
kel”,157 ennélfogva nem is tehetjük bûneink cinkosává. Ha tehát valaki 
egy parázna nôvel létesített kapcsolata miatt idegen befolyásnak tette 
ki magát, Isten Lelkének szándékával került szembe. Testünket ugyan-
is Isten akarja igénybe venni, hogy általa vegyen részt mindennapi 
életünkben, és általa áradjon szét embermentô szeretete a világban. A 
testi kapcsolatait ezért senki sem veheti félvállról. Ebben az össze-
függésben is érvényes Jézus szava: (büntetlenül) „egy szolga sem szol-
gálhat két úrnak” (Lk 16,13). 

154 Käsemann 1960, 278. o.
155 Lásd Berger 1995, 655. o.
156 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetének a) pontja alatt.
157 Käsemann 1960, 277. o.
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Ha mindezt a korinthusiak mérlegre teszik, be kell látniuk, hogy 
nem tekinthetik önmagukat önmagukénak. Ez a kijelentés helyzetük 
józan felismerését szolgálja. A tulajdonjog testük felett is Istené, ezért 
nem rendelkezhetnek vele szabadon, kényük-kedvük szerint. Amint 
már a 12. versben 1áttuk, csak addig maradhatnak valóban függetlenek 
és szabadok, míg függô helyzetben vannak Uruktól, Jézus Krisztustól 
(lásd 3,22—23). Tulajdonképpen most nincs is szó másról, mint vissza-
rettenni a parázna kapcsolatoktól, hogy megmaradhassanak ebben a 
függô helyzetben. Amint ez a páli intelmek esetében megfigyelhetô, a 
tisztább élet a nemi kapcsolatok terén sem egy elérendô hegycsúcs a 
gyülekezet tagjai elôtt, hanem a helyzetükbôl adódó következmények 
következetes érvényesítése. Nem ezután kell még templommá tenniük, 
testüket odaszentelniük. Az már Isten Lelkének tartózkodási helyévé, 
templomává lett, amikor a keresztség által Krisztus népének tagjaivá 
lettek. Most ezt a „templomot” kell megôrizniük az idegen befolyástól, 
bitorlástól, templomgyalázástól. A parázna nôknél keresett testi kapcso-
lat annak a kiváltságnak a fényében lesz igazán visszatetszôvé, sôt el-
rettentôvé, amelyet Istennek az ô Lelke által érvényre juttatott valóságos 
jelenléte ajándékoz a Krisztusban hívô embernek. Amint a bibliai Józse-
fet is istenfélelme vértezte fel Potifárné csábító mesterkedéseivel szem-
ben (1Móz 39,9).

Az a keresztyén ember tehát, aki tisztában van rendeltetésével, nem 
élhet úgy, mintha maga rendelkezhetne önmagával. Isten rendelkezé-
sére kell állnia, mert áron vétettünk meg. Ez a tömör kijelentés Pál 
és tanítványi köre megfogalmazásában világít rá a megváltás keresz-
tyének által egyébként közösen vallott titkára (vö. 1Kor 7,23; Gal 4,5; 
valamint Gal 2,20; Róm 3,25; 4,25; 8,32; Kol 2,14; Ef 2,14kk; 1Pt 
1,18—19; Mk 10,45; Jn 10,11; 10,17kk; 15,13 stb.). Az apostol szavai 
nyomán a szabadságukra hivatkozó korinthusiaknak mindenekelôtt 
emlékezniük kell arra, hogy honnan jöttek, az Isten nélküli élet milyen 
útvesztôibôl szabadultak ki. Ha nem hirdették volna közöttük Jézus 
Krisztus evangéliumát (lásd 1Kor 1,18kk; 2,1kk), és az Isten Lelke nem 
vezette volna el ôket a Jézus Krisztusba vetett hitre, még mindig régi 
életük és bûneik rabjai lennének. Azóta valóban szabaddá lettek Isten 
gyer mekeinek szabadságára (vö. 2Kor 3,17; Gal 5,1; Róm 8,21), ám 
ezt a szabadságot csak addig élvezhetik, amíg Krisztus által Istenhez 
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kötôdnek. Ezért helyezte Isten a maga hatalmába azokat, akiket elhí-
vott, miután kiváltotta ôket a rabságból.

Másrészt fontolóra kell venniük a korinthusiaknak azt is, hogy az új 
élet szabadságának nagy ára volt. Hogy az ember megváltása csak nagy 
áldozat árán érhetô el, az kezdettôl fogva mind a mai napig az Újszö-
vetség sok olvasója és kutatója számára megfoghatatlannak tûnik. Mi-
ért és kinek kell fizetnie Istennek az ember bûnének kiengeszteléséért, 
amikor ezt megteheti isteni jókedvébôl is? — fogalmazódik meg ki-
mondatlanul is sok Isten titkait feszegetô elmében az anselmusi kérdés. 
Kétségtelen, nem tudjuk Isten minden titkát megfejteni, de annyit 
mindenképpen beláthatunk, hogy Isten a vele meghasonlott embert 
olcsón nem szerezhette és szerethette vissza magának. Ahhoz sem 
férhet kétség, hogy az ár, amelyre az apostol céloz, Jézus Krisztus éle-
te és halála, mégpedig kereszthalála (vö. 1Kor 1,18; 2,2; Gal 6,14). 
Ezért érvel úgy több helyen is, hogy ha az üdvösségben más alapon 
lenne részünk, akkor hiábavalóvá lenne, amit Krisztus tett értünk (vö. 
Gal 2,20—21; 5,11; 1Kor 8,11; Róm 14,15). Isten akár a teremtés jogán 
is igényt formálhatna az ember fenntartás nélküli odaadására, Pál még-
is az ô minden árat megfizetni kész, mentô szeretetére hivatkozik. 
Éppen ezért vele szemben a viszontszeretet a helyénvaló, és nem a 
makacs ragaszkodás az önrendelkezéshez test és lélek dolgaiban.

Mivel így áll a dolgotok Istennel, szerezzetek mármost dicsôséget 
Istennek testetekkel! — szólítja fel végül is olvasóit az apostol. Isten-
nek pedig ott van dicsôsége, ahol súlya és jelentôsége érdeme szerint 
érvényesülhet. Végsô soron a keresztyén ember nemi kapcsolataiban 
is ez forog kockán: mi lesz nyilvánvalóvá teste révén? Isten vagy a gát-
lástalan vágy hajtja-e uralma alá életét?
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FeLtett kérDéSekre  

(7,1—40)
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A levél most következô szakaszainak viszonya a megelôzô részekkel 
nem egyértelmû. Egyrészt már a megelôzô két fejezetben erkölcsi — fô-
leg a két nem kapcsolatával összefüggô — kérdések kerültek sorra, és a 
következô részekben is ezek állnak elôtérben. Másrészt az apostol egy 
eddig nem használt fordulattal vezeti be mondanivalóját („Amikrôl 
pedig írtatok...”), és ez a körülmény arra utal, hogy a továbbiakban a 
korinthusi gyülekezet hozzá írt levelében feltett kérdésekre válaszol. 

A magyarázat során ki fog derülni, hogy a 7. fejezetet közvetlenül 
megelôzô szakasz tartalmilag, és fôként a szemléletmódot illetôen már 
sok mindent megelôlegezett. Például a „test” () szó mindkét he-
lyen az ember testi valójában megjelenô egész személyiségét jelenti. 
De az is valószínûnek látszik, hogy a házastársi kapcsolatokat érintô 
fenntartások a korinthusi gyülekezetben valamiképpen összefüggtek 
az elôzô szakaszban kifogásolt nemi szabadossággal.1 A gondolatmenet 
tehát folytatódik, most azonban már a gyülekezet levelében feltett kér-
désekhez igazodva.

A gondolatmenet nagyobb zökkenô nélkül történô folytatása mellett 
szól az irodalomkritikai helyzet ismerete is. Még azok is, akik a levelet 
több páli levél ötvözetének tekintik, szinte kivétel nélkül összekapcsol-
ják a hatodik fejezetet a hetedikkel.2

Az egész fejezet a keresztyén házasság különbözô kérdéseire keresi 
a választ. Szokásához híven azonban az apostol két ízben is gondolati 
kitérôt tesz: 7,17—24-ben és 7,29—35-ben.

1 Vö. Schrage 1991—2001, 2. 50. o.
2 Vö. Richter 1988, 5. o.
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1. a házasélet rendje (7,1—7)

(1) Azokról pedig, amikrôl írtatok:1 Jó az embernek asszonyt nem 
érinteni.2 (2) A paráznaság miatt azonban minden férfi éljen3 a 
tulajdon feleségével, és minden nô a tulajdon férjével!4 (3) A férj 
a feleségnek adja meg, ami megilleti,5 hasonlóképpen pedig a fe
leség is a férjnek! (4) A saját testével nem a feleség rendelkezik,6 
hanem a férje, de hasonlóképpen a férj sem rendelkezik a saját 
testével, hanem a felesége. (5) Ne rövidítsétek meg egymást, ha
csak nem közös megegyezéssel rövid idôre, hogy az imádságnak 
szentelhessétek magatokat,7 és azután újra együtt legyetek, ne
hogy megkísértsen titeket a Sátán az önuralom hiánya miatt! (6) 
Ezt8 pedig tanácsként, és nem parancsként mondom. (7) Szeret
ném, ha minden ember úgy lenne, ahogy én vagyok;9 ezzel szem
ben kinekkinek megvan a saját kegyelmi ajándéka10 Istentôl; ki
nek így, kinek pedig amúgy.

a Szöveg érteLme 1írtatok: az apostolnak ez a megjegyzése kétségte-
lenné teszi, hogy a levelezés közte és a gyülekezet között kölcsönös volt. 
azaz legalább egy levélben maga a gyülekezet is tanácsért fordult hozzá.

2érinteni: Úgy az ószövetségben (1móz 20,6; Péld 6,29), mint a görög 
filozófusoknál3 megtalálható fordulat, amely ebben az összefüggésben nemi 
kapcsolatot kezdeményezô közeledést fejez ki.

3éljen: a görög szó () valakinek vagy valaminek a birtoklását fejezi ki. 
ezért nem is kifogásolható ezen a helyen a „legyen” fordítás (új protestáns 
fordítás). mégis félreérthetô, mintha Pál elengedhetetlennek tartaná, hogy 
valakinek férje, illetve felesége legyen. holott a következôkben a nem házas 
életforma lehetôségét is felveti. a szónak azonban — fôként személyekkel 
kapcsolatban — van olyan jelentése is, amely a házastársaknak a testi kapcso-
latot is magában foglaló együttélését adja vissza. Itt pedig errôl van szó, éppen 
úgy, mint 1kor 5,1-ben, az apja feleségével együtt élô férfi esetében is.

4tulajdon feleségével... tulajdon férjével: a görög nyelvben nincs külön 
szó a férfi vagy nô házasságban betöltött szerepének megjelölésére. Csak 
férfirôl, illetve nôrôl beszél, és birtokos viszonnyal vagy birtokos névmással 
jelzi, ha férjrôl vagy feleségrôl van szó (például „az ô férfija” — „az ô nôje”). 

3 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 59. o. 43. jegyz.
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most azonban az egyszerû birtokos névmás nem elegendô. a „tulajdon” () 
jelzô nyomatékosítja, hogy az apostol parázna viszonyokkal ellentétben (vö. 
6,15—16) a testi kapcsolatot a házastársi közösség területére utalja.

5ami megilleti: a pontos fordítás tulajdonképpen „amivel tartozik neki” 
volna. a tartozás azonban elsôsorban az anyagi kötelezettséget juttatja 
eszünkbe, pedig most az apostol félreérthetetlenül a nemi élet gyakorlásáról 
szól, amivel a házastársak tartoznak egymásnak.

6rendelkezik: az eredeti szövegben az  (hatalom) szó igei formá-
jával van dolgunk. Figyelemre méltó, hogy ugyanez az ige szerepel 6,12-ben 
is. a magyar fordításban ezt a szemantikai (jelentéstani) kapcsolatot erôlte-
tettség nélkül nehéz volna érzékeltetni.

7az imádságnak szentelhessétek magatokat: valaminek odaszentelni 
magam, valamiben egész lényemmel részt venni: ezt fejezi ki a  ige. 
ma talán azt is mondhatnánk: idôt szakítani a meditációra. a nemi önmeg-
tartóztatás vallási ünnepek és szertartások alkalmával szinte minden vallás-
ban elôírás volt a múltban, de talán még a jelenben is. a Pál korabeli zsidó-
ságban azonban a nemi élettôl való tartózkodás idôtartamát is korlátozták. 
hillél rabbi például valamilyen fogadalom teljesítése esetén egy hétben, míg 
Sammai rabbi két hétben szabta meg azt az idôt, ameddig a férj — a rabbik 
elsôsorban az ô szempontjukból mérlegelték a dolgokat — felfüggeszthette 
a házaséletét.4

8Ezt: a mutató névmás kétségtelenül visszautal az elôzôekre. a levél régi 
és újabb magyarázói között viszont heves vita dúl afelett,5 hogy a megelôzô 
mondanivaló melyik kijelentését tekinti az apostol „tanácsnak”. három lehe-
tôség kínálkozik: a) a 2. versben mondottakat, ahol a házasság életformáját 
ajánlja a korinthusi keresztyéneknek. b) a közvetlenül elôbb leírtat, amelyben 
felszólítja a házastársakat, hogy az imádság alkalmai után újra éljenek házas-
életet. c) az egész 5. versre történik hivatkozás, vagyis a házasfelek közös 
megegyezésére az imádság idôszakaival kapcsolatban. a három változat 
valamelyikének elônyben részesítése nagymértékben befolyásolja a szakasz 
értelmezését. Dönteni nem könnyû. azt kell elfogadnunk, amelyik a gondo-
latmenetbe leginkább beleillik. az elsô kettô azért nem tartható megfelelô 
megoldásnak, mert Pál a házasságot nem csupán „tanácsolja”. ám magának 
mondana ellent akkor is, ha az imádság idôszakait követô magatartást ille-
tôen szintén csak ezt tenné. viszont sokkal inkább elképzelhetô, hogy ta-
nácsnak minôsíti a házasélet megszakítását, akár csak egy közös megegye-

4 Vö. Bill 3. 368. kk.
5 Vö. Barrett 1968, 157. o. Schrage 1991—2001, 2. 71. o.

Korinthus.indd   295 2008.04.02.   8:21:10



296

zéssel megállapított idôre is. ne feledjük, hogy Pálnak számolnia kellett nem 
keresztyén házastárssal is.

9ahogy én vagyok: ma már talán lehetetlen eldönteni azt a kérdést, hogy 
Pál apostol egyáltalán megnôsült-e, vagy megnôsült, de a levél írásakor már 
özvegyi sorban élt. ez utóbbi mellett érvel többek között Luther és hugo 
grotius, az újabb magyarázók közül joachim jeremias, Barrett és sokan má-
sok. ezt támasztaná alá a szövegkörnyezet is (a 8. és 11. vers), ahol Pál 
magát is a nem házasok és özvegyek közé sorolja. többen arra is hivatkoz-
nak, hogy Pál rabbinövendék volt, s mint ilyennek, meg kellett nôsülnie.6 a 
Fil 4,3-ban található rejtélyes megszólítás () is megindította 
egyesek fantáziáját, arra gondolva, hogy a „kedves igatárs” nem takarhat 
mást, mint az apostol Filippiben hagyott feleségét.7 mások viszont éppen Pál 
nem házas voltának karizmatikus jellegére utalva nôtlennek tekintik az apos-
tolt. emellett szólna az is, hogy a talmud ismer kivételeket is a rabbik nôsü-
lési szabálya alól.8 elgondolkodtató, hogy martin hengel Pál megtérése elôt-
ti idôszakáról írt monográfiája csupán annyival intézi el a kérdést: „az apos-
tol özvegyi állapotára hivatkozni ordinált rabbi mivoltával érvelve nem 
helytálló. ugyanis ebben az esetben is késôbbi viszonyokat vonatkoztatnak 
korábbiakra.”9 Bármi volt is Pál családi állapota, a nemi élettôl való tartózko-
dást — úgy, ahogy azt tertullianus óta (De puditia) az egyházi közgondolko-
dás vallja — nem tartotta magasabb rendûnek a házaséletnél.

10kegyelmi ajándéka: az eredeti szövegben itt is az a görög  szó 
áll, amely majd a 12. fejezetben kerül elôtérbe. mindenesetre meglepô, hogy 
olyan kegyelmi ajándékról is tud, amely nem kimondottan a gyülekezet épí-
tését szolgálja. ez azonban más esetben is elôfordul (róm 6,23; 11,29).

a LevéLréSzLet kIBontáSa (1) A következôkbôl egyértelmûen ki-
derül, hogy Pál nemcsak közvetítôk révén jut hírekhez (vö. 1,11; 
16,15kk), hanem maga a korinthusi gyülekezet is írt levelet neki, út-
mutatást kérve tôle több kérdésben is (lásd 8,1kk; 12,1kk; az eredeti 
szövegben minden esetben a ` formula vezeti be a kérdésekre 
adott válaszokat). 

6 Vö. Bill 3. 367. kk.
7 Bôvebben: Cserháti 1976, 201. o.
8 Bill 1. 807. o.
9 Hengel 1991, 270. o. További tájékoztatás a kérdés irodalmáról: Schrage 

1991—2001, 2. 94—95. o.
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A „jó az embernek asszonyt nem érinteni” kijelentés értelme vi-
szont már korántsem fejthetô meg egykönnyen. A magyarázók véle-
ménye két ponton is lényegesen eltér egymástól. Vitatott az a háttér, 
az a gyülekezeti helyzet, amelybôl a levélben feltett kérdés fakadt. De 
az is kérdéses, hogy a jelmondatszerû megállapítás a gyülekezet levelé-
bôl vett idézet-e, tehát az ô felfogásukat képviseli, vagy pedig az apos-
tol megelôlegezett álláspontját szögezi le. Kétségtelenül az utóbbi kér-
dést kell tisztáznunk, hogy világosabban lássunk az elôzôben is. 

Jelentôs írásmagyarázók képviselik azt a nézetet, hogy a mondatban 
a korinthusiak véleménye kap hangot,10 amelybôl azután minden to-
vábbi nélkül következtethetünk a gyülekezet fenntartásaira a házas-
társi kapcsolatot illetôen. Schrage öt érvet is felhoz ennek a magyarázói 
álláspontnak az alátámasztására, de egyik sem igazán meggyôzô. A 
legnyomósabb érvnek még az tûnik, hogy „az idézet inkább annak az 
általános képnek felel meg, amely a korinthusiak felfogásából a levél-
ben másutt is kirajzolódik”,11 mint az apostol saját állásfoglalása meg-
elôlegezésének. Szerintem azonban az a körülmény, hogy a többi helyen 
is (8,1; 12,1), ahol a gyülekezet által feltett kérdésekre felel, azonnal 
a maga álláspontját szögezi le, a mellett a magyarázói vélemény mellett 
szól, amely a jelmondatban páli állásfoglalást tételez fel. De ezt támaszt-
ja alá az is, hogy a fejezet más helyein sem rejti véka alá kedvezô véle-
ményét a nôtlen állapotról (lásd 7—8; 32kk; 40). A házasságról vallott 
álláspontjának elemzésénél nem hagyható figyelmen kívül ez a körül-
mény. Hasonlóan látja a helyzetet többek között Conzelmann12 és Fa-
scher.13 

Mindez nem mond ellent annak az általánosnak mondható feltéte-
lezésnek, hogy a gyülekezet levélben feltett kérdését a közöttük el-
terjedt, fôként a nemi élet területét érintô aszketikus felfogás váltotta 
ki. Ez a körülmény azonban nem változtat feltétlenül azon a feltevésen, 
hogy a szóban forgó, önmegtartóztatást javasló mondatot maga az apos
tol is vállalja. Nem ritka ugyanis, hogy Pál alapjában véve egyetért azok-

10 Barrett 1968, 154. o. Schrage 1991—2001, 2. 59. o. Jeremias 1966, 273. o.
11 Schrage 1991—2001, 2. 53. o.
12 Conzelmann 1969, 139. o.
13 Fascher 1980, 180. o.
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kal, akiket helyreigazít, csak éppen más következtetésekre jut. Sôt ta-
lán éppen az ô igehirdetése vált a késôbb gondot okozó szélsôségek 
ürügyévé. Hasonló helyzet állt elô a korinthusi gyülekezetben a „bál-
ványáldozati hús” evésének a késôbbiekben (lásd 8—10. fejezet) elô-
kerülô kérdésében is. Ott majd szintén tanúi leszünk annak, hogy Pál 
magát is az „erôsek” közé sorolja, mégis ôket igyekszik jobb belátásra 
bírni. Jól tükrözôdik az apostolnak ez az árnyalt ítélete már a szentencia-
szerû, tömör és általános érvénnyel megfogalmazott („az ember”, „az 
asszony” stb.) kezdô mondatában, amelyben kijelenti: jónak tartja, ha 
valaki nem nemi vágytól hajtva közeledik egy asszonyhoz. Találóan 
jegyzi meg Kálvin a levélhez írt magyarázatában, hogy „nem szabad itt, 
mint némelyek teszik, valamiféle gonosz vagy elvetendô gyakorlat el-
lentétére gondolni”.14 A „jó” ebben az esetben középfoknak tekinthe-
tô.15 Értsd: az asszonnyal teremtett kapcsolat önmagában nem ítélhe-
tô el, de jobb az embernek, ha ment marad tôle. Kijelentését tehát az 
apostol nem tekinti elôírásnak vagy törvénynek, hanem megfontolandó 
tanácsnak.

Habár Pál nagy valószínûséggel a maga véleményének ad hangot a 
levél új témáját beharangozó mondatával, az mégis a korinthusi gyü-
lekezetben kialakult helyzettel van összefüggésben, ezért csak ennek 
a helyzetnek az ismeretében válik érthetôvé. A levél legtöbb magyará-
zója egyetért abban, hogy — amint már errôl szó volt — nemi aszkézist, 
önmegtartóztatást hirdetôk léphettek fel a gyülekezetben. De már ne-
hezebben tisztázható az a talaj, amelybôl ez a törekvés táplálkozik. 
Törvényeskedô zsidó eredetû keresztyének aligha tehetôk felelôssé 
ezért, hiszen a zsidóság nem ismerte az elvi alapon gyakorolt nemi 
aszkézist, sôt Isten iránti kötelességnek tekintette a családalapítást.16 
Az sem valószínû, hogy a közelre várt vég miatt akarták volna magukat 
függetleníteni földi kapcsolatoktól. Ha így lett volna, akkor ezt Pál a 
fejezetben valamiképpen jelezte volna, amikor a feszültséggel teli utol-
só idôkre emlékezteti olvasóit (lásd 29kk). Nagy valószínûséggel a 
rajongóknak azzal a csoportjával van most is gondja az apostolnak, akik 

14 Kálvin 1920, 85. o.
15 Vö. Schrage 1991—2001, 2. 59—60. o.
16 Bill 3. 367—368. o.
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abban a meggyôzôdésben élnek, hogy a hitre jutás és a Lélekkel való 
megtöltekezés következtében már elszakadtak az anyagi valóságtól, és 
tökéletessé váltak (lásd 4,8). Az efféle perfekcionizmusból egyformán 
következhet szabadosság (vö. 5,1kk; 6,1kk; 6,9), de amint 1Tim 
4,1kk-bôl és egyéb gnosztikusokról szóló híradásokból tudhatjuk,17 a 
testi élettel kapcsolatos dolgok elutasítása is.

Véleményem szerint a kétféle magatartást egyáltalán nem szükséges 
két egymástól elkülöníthetô és egymással szembenálló gyülekezeti cso-
portnak tulajdonítani. Elképzelhetô, hogy ez az aszkétikus hajlandóság 
a szabados életfolytatás visszája, az érem másik fele. A törekvés a házas
társi kötelékek elhárítására könnyen párosulhat erkölcsi lazasággal.18 Nem 
lehetetlen, hogy akik nem akarnak „asszonyt érinteni”, azonosak azok-
kal, akik a testi kapcsolat ártalmatlanságára hivatkozva parázna nôkhöz 
járnak (lásd 6,12kk). Különösen, ha a híres szónok, Démoszthenész 
szavaira gondolunk: „Feleséget azért veszünk, hogy törvényes gyerme-
keink szülessenek, és házunknak legyen legalább egy hûséges ôrzôje; 
ágyasokat kiszolgálásunkra is azért tartunk, hogy legyen, aki gondosan 
ápol minket, különösen ha gyengélkedünk; a hetérákat pedig szívesen 
fogadjuk a szerelmi élvezetekre.”19 A neves szónok a közfelfogást kép-
viseli, s ez jellemezhette nem egy korinthusi férfi gondolkodásmódját 
még keresztyénként is. Fôként abban az esetben, ha felesége megmaradt 
pogánynak (lásd 12. vers). Mintha erre az egyoldalúan férfiközpontú 
szemléletre utalna a jelmondat megfogalmazása is. Az az „ember”, 
akinek az asszony „megérintése” gondot okoz, nyilvánvalóan csak fér-
fi lehet. Annál tanulságosabb lesz az apostol okfejtése, aki útmutatását 
mindkét fél szempontját szem elôtt tartva fogja megfogalmazni (lásd 
11. és 15. vers).

(2) A kérdés hátterének tisztázására az elôzôekben tett kísérletbôl 
kiderülhetett, hogy Pál, csakúgy, mint a korinthusiak közül némelyek, 
jobbnak tartja (vö. 7—8. vers), ha a férfi nem közelít nôhöz azzal a cél-
lal, hogy testi kapcsolatot teremtsen vele, beleértve a házastársi viszonyt 
is. Ebben az esetben azonban igazat kell adnunk a szólásnak: „Ha ket-

17 Strom 3,48,1.
18 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetének a) pontját.
19 Démoszthenész 1973, 232. o.
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ten mondják ugyanazt, az mégsem egészen ugyanaz.” Az apostol elsô-
sorban a feladata érdekében kerüli a kötöttséget (lásd 7,32), a korin
thusi rajongók viszont egy magasabb rendûnek hitt „lelki” életforma kedvéért. 
Az indíték pedig az életfolytatás szempontjából ebben az esetben meg-
határozó. 

Mert nem gondolhatják, hogy erre képessé tevô kegyelmi ajándék 
() nélkül máris túl tudják tenni magukat testi vágyaikon. Ezért 
indokolt az apostol intése: A paráznaság miatt azonban minden 
férfi éljen a tulajdon feleségével, és minden nô a tulajdon férjével. 
A nemi vágy kielégítésének a helye tehát Isten akarata szerint a házasságban 
van. Ha valaki magasabb rendûnek vélt szempontokból kerüli a há-
zastársát, az önuralom hiánya miatt (lásd 9. vers) kiteszi magát annak 
a veszélynek, hogy parázna kapcsolatokba — az eredeti szövegben a 
 többes számban áll — bonyolódik. Az eddigiek alapján az is 
feltételezhetô, hogy ezek a rajongók a parázna nôkkel létesített kap-
csolatot az evéshez és iváshoz hasonlóan mélyebb nyomot nem hagyó 
élvezetnek, futó kalandnak tekintették (vö. 6,13kk), míg a házasságot 
kerülendô köteléknek. Ha tehát nem képesek az eljövendô világ rend-
jében élni (lásd Mk 12,25 és párh.) — foglal állást velük szemben az 
apostol —, akkor vállalják Istennek e világra szóló rendjét: egy férfi és 
egy nô házasságát (lásd még Mk 10,2—9 és párh.).

Ezek szerint Pál a monogám házasságot, egy férfi és egy nô életközösségét 
tartja elfogadható kapcsolatnak férfi és nô között, mégpedig a paráz
naság miatt. Úgy tûnik, mintha ez volna a kisebbik rossz: ha már va laki 
nem tud nô nélkül élni, éljen inkább házasságban. Így érti az apostoli 
intelmet többek között Stauffer és Bultmann is.20 Ezt támasztaná alá 
a 9. vers is: „Jobb házasságra lépni, mint égni.” Ha viszont a házasság 
Pál szerint csupán szükséges rossz a paráznaság miatt, akkor ez vajmi 
kevés és meglehetősen meglehetősen kétes etikai alapot nyújt ennek 
az intézménynek. Conzelmann ironikusan jegyzi meg: „A modern teo-
lógusok nagy bánatára.” Ehhez még hozzáfûzi, hogy a páli értékelésnél 
még a pogány filozófus, Musonius is többre tartja a házasságot, amikor 
céljának a házastársak testi-lelki, vagyoni közösségét tekinti.21 Az sem 

20 ThWNT 1. 650. o. Bultmann 1959, 203. o.
21 Conzelmann 1969, 140. o. 17. jegyz.
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lehet véletlen, hogy a nemi élettôl tartózkodó, szûzi életformát maga-
sabb rendûnek tartó ókori egyházatyák szívesen hivatkoztak éppen erre 
az igeszakaszra.22 

Nem volnánk azonban méltányosak az apostolhoz, ha szavaiból csu-
pán ezt a következtetést vonnánk le. Való igaz — és ez a fejezet követ-
kezô szakaszaiból ki is világlik —, hogy szerinte a házasság is az eljö-
vendô világ távlatában viszonylagossá váló földi életrendek közé tar tozik 
(lásd 7,29kk). De a sorok között azért sok mindent elárul a házasság 
sokrétû feladatáról és áldásáról. A házastársakat a kölcsönös függésnek 
és tekintetbevételnek kell egybefûznie. Döntéseiket is közösen hozzák 
meg (lásd 7,4kk). A házasság életre szóló kapcsolat (lásd 7,10—11; 7,39). 
A szülôknek számolniuk kell azzal a hatással, amelyet akarva- aka rat-
lanul gyermekeikre gyakorolnak (lásd 7,14kk). Ha most Pál a há zas-
ságnak mégis a „biztonsági szelep” szerepét tulajdonítja, akkor annak 
oka nagy valószínûséggel a gyülekezet által feltett kérdésben van. Az 
apostoltól nem tanítást vártak a házasságról, hanem az „asszony érin-
tésérôl” kértek útmutatást, tehát a lelki élet és a nemi élet egészséges viszo
nyáról. Természetes, hogy ebben az összefüggésben a nemek kapcsola-
tának házasságon belüli és azon kívüli formája kerül homloktérbe.

(3—4) Amint láttuk, „asszonyt érinteni”, a két nemnek testi kapcso-
latra lépni nem bûn, nem Isten akarata ellen való mindaddig, amíg ez 
a házasság keretében történik. Sôt, a férj a feleségnek adja meg, ami 
megilleti, hasonlóképpen pedig a feleség is a férjnek! A házastár-
saknak a testi érintkezés terén is egymás rendelkezésére állni tehát 
nem hangulat vagy jóindulat kérdése, hanem kapcsolatukból adódó köte
lezettség. Egymás iránti szeretetüknek abban is meg kell nyilvánulnia, 
hogy nem hagyják a másikat magára a parancsoló nemi vágyak jelent-
kezésekor. Ez az igény hallatlan mind a görög, mind a zsidó fül és er-
kölcsi érzék számára. A görögöknek azért, mert a férjek házastársi 
kötelessége a közgondolkodás szerint kimerült az utódnemzésben. A 
zsidó férjek házasságon kívül elkövetett „botlását” is elnézôbben ítél-
te meg a társadalom, mint a feleségét (vö. Jn 8,1—11). De görög és 
zsidó férjek mindenképpen egyek voltak abban, hogy a rendelkezésre 
állás kötelezettségét egyoldalúan a feleségre hárították.

22 Schrage 1991—2001, 2. 74. kk.
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A kölcsönösség szempontja viszont csak az egyik következménye a 
valódi szeretetnek. Meg akar nyilvánulni a házastársak testi kapcsola-
tában is. Mert az apostol megítélése szerint ez a kapcsolat az utód-
nemzésen túlmenôen férj és feleség közösségének, egymás iránti szeretetének 
megerôsítését is szolgálja. Innen visszatekintve egyértelmûvé válik, hogy 
a 6,16-ban felhozott „lesznek ketten egy testté” idézet (1Móz 2,24) 
valóban a testi egyesülésre vonatkozik, és nemcsak annak közös ered-
ményére, a gyermekre, vagy valamiféle „lelki házasságra”. A férfinek 
és a nônek ez a minden tekintetben kiteljesedô közössége Pál szerint 
is a házasságnak Isten teremtô akaratára visszamenô rendeltetése. 

A házasság olyan szoros közösség és egymásra utalt állapot, hogy 
abban egyik fél sem önmagára, hanem a másikra van tekintettel: A 
saját testével nem a feleség rendelkezik, hanem a férje, de hason
lóképpen a férj sem rendelkezik a saját testével, hanem a felesége. 
A megfogalmazás azt sugallja, hogy az apostol a korinthusi rajongók 
magatartásában a testi kapcsolatban gyakran érvényesülô természetes 
önzésen túlmenôen a kegyes köntösben jelentkezô önzést is nehezmé-
nyezi. Mert minden valószínûség szerint azok számára kellett hang-
súlyoznia, hogy az önmegtartóztatás kérdésében a házastársnak van döntô 
szava, akik az „asszony érintését” meggondolandónak tekintették. A 
házasságban azonban a házastárs iránt vállalt kötelezettség (, 
lásd 3. vers) magában foglalja a lemondást is a másik javára a saját 
testünkkel való rendelkezésrôl, mert a házastársi kapcsolatban minden 
döntés óhatatlanul érinti a másik felet is. Ezt pedig nem hagyhatja fi-
gyelmen kívül az, akit dolgaiban a szeretet vezet. 

Az apostol szerint tehát a házasságban az a jó, ha a férj és a feleség 
testi kapcsolatában a másik fél igénye és döntése érvényesül. Vég-
eredményben ezáltal az egyik fél a másik „hatalma alá kerül” 
(, lásd 1Kor 6,12), és ezt az állapotot ô ott, a meg-
elôzô fejezetben — igaz, a parázna nôkkel kapcsolatban — a Krisztus 
uralma alá tartozó ember számára összeférhetetlennek tartja. Úgy tû-
nik, hogy ellentmondásba keveredik önmagával, amikor a házastársak 
testi kapcsolatáról, egymástól való függésérôl szólva nem tart ettôl a 
veszélytôl. Vajon Krisztus és a házastárs uralmi igénye nem kerülhet 
ellentétbe egymással, hasonlóan a parázna nôkkel folytatott viszony-
hoz? Ez a lehetôség valóban fennáll. Pált mégis következetesnek kell 
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tartanunk, mert a házasságot és azon belül férj és feleség egymáshoz igazo
dását — szemben a korinthusi rajongókkal — nemhogy Krisztus uralmával ellen
tétesnek, hanem abba beleilleszkedônek tekinti. Amennyiben a kétféle igény 
összeütközésbe kerül egymással, a helyzetet türelmesen mérlegre téve 
és a hatalmi vetélkedést kerülve kell a megoldást keresni.

(5) Hogy ez mit jelent a mindennapi keresztyén életben, azt Pál a 
korinthusiakat bizonyára közelrôl érintô példán mutatja meg: Ne rö
vidítsétek meg egymást, hacsak nem közös megegyezéssel rövid 
idôre, hogy az imádságnak szentelhessétek magatokat. Az elôzôek 
értelmében Isten akaratának megfelelôen a házastársak nem foszthat-
ják meg egymást önmaguktól. Mégis elôfordulhat, hogy férj és feleség 
tartózkodik a házasélettôl, mégpedig azért, hogy alkalmuk legyen imád-
ságban Istenhez fordulni, rá figyelni és vele együtt lenni. Schrage meg-
jegyzi: „Semmi jele nincs annak, hogy azért kellene tartózkodni a házas-
élettôl, hogy az ember tisztátalanná ne váljon az Istennel való kapcso-
latra.”23 Egyszerûen arról lehet szó, hogy a nemi kapcsolat természete 
szerint egymás felé fordítja a házastársak figyelmét és lényét, az imádságban 
viszont Isten felé fordulnak. 

Mindenképpen az imádság egyéni, a „belsô szobára” (Mt 6,6) tartozó 
alkalmairól lehet szó, hiszen ezek múlhatnak a házasfelek döntésein. Az 
is valószínû, hogy az apostol hosszabb idôtartamot tételez fel (), 
és nem az imádságnak azokra a napi rendszerességgel visszatérô alkal-
maira gondol, amelyeket a zsidókhoz hasonlóan24 a keresztyének is 
megtartottak.25

Feltehetôen a korinthusi gyülekezetnek a lelkiséget elôtérbe helyezô 
tagjai szorgalmazták elsôsorban az elmélyülésnek és az imádságnak 
ezeket az idôt igénylô egyéni formáit. Alapjában véve Pál sem kifogásolja 
ezt a gyakorlatot, sôt alkalomadtán ô maga is él vele (2Kor 12,8; Fil 1,4 
— ; 2Tim 1,3). De azt is gyanítja, hogy a háttérben 
most is az a lelki, pneumatikus elbizakodottság húzódik meg, amely 
túl akarja tenni magát a földi élet viszonyain és feladatain, ezért vál-
hatnak az imádság alkalmai a kísértés alkalmaivá önmaga és hozzátarto-

23 Schrage 1991—2001, 2. 68. o.
24 Bill 1. 397—398. o.
25 Lásd Did 8,3.
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zói számára. Nem is fukarkodik a megszorításokkal: elôször is a házas-
társak közös megegyezéssel szakítsák meg házaséletüket, és így tegyenek 
eleget a kölcsönösség és a másik fél tekintetbevétele szempontjának. 
Másrészt a szünet a házastársak testi kapcsolatában ne tartson hosszú 
ideig, nehogy önteltségük áldozatai legyenek. Semmiképpen ne legyen 
végleges állapot, mintha már nem lennének férfiak, illetve nôk.

Mindezt megfontolva az imádságra szentelt idô után a házastársak 
haladéktalanul újra együtt legyenek, nehogy megkísértse ôket a 
Sátán az önuralom hiánya miatt. Igyekezzenek tehát minél elôbb 
együtt lenni, de nem csupán ugyanott tartózkodni, hanem a teljes élet-
közösséget helyreállítani. Az   kifejezés ugyanis ebben 
az esetben a közös fekhelyre utal.26 Pál nem gyôzi figyelmeztetni ôket 
arra, hogy nem szabad túl sokat feltételezniük önmagukról. Ha a házastársak 
a maguk elhatározásából túl sokáig vannak távol egymástól, akkor a 
kísértés veszélyének teszik ki magukat. Mert az emberfeletti személyes 
Gonosz, akit az apostol elôszeretettel nevez Sátánnak, és aki többnyi-
re a Krisztusban hívôket környékezi meg (vö. 1Thessz 2,18; 1Kor 5,5; 
2Kor 2,11; 11,14; 12,7), hogy Uruktól eltántorítsa ôket, alkalmas tá-
maszpontot talál magának a könnyelmû aszketikus elhatározásokban 
és az önmegtartóztatáshoz nélkülözhetetlen önuralom hiányában. A 
magyarázók többsége szerint az eredeti szóban () több van 
annál, hogy csupán az önuralom hiányaként értelmezhessük. Zabolát-
lan nemi ösztönre gondol például Luther is,27 vagy pedig Grundmann.28 
Schragéval kell azonban egyetértenünk, aki szerint a szó alakjában és 
jelentésében rokon a 9. versben igei formában jelentkezô kifejezéssel 
(ha pedig nem képesek úrrá lenni önmagukon: ), 
és ebben az esetben „a nemi életrôl való lemondás képességének hiá-
nyáról” kell beszélnünk”.29 Pál ugyanis, amint ez már az eddigiekbôl 
is kiderülhetett, a veszély és baj forrását nem a nemi ösztönben látja. 
Az csak akkor válik romboló árrá, ha nem marad a számára kijelölt mederben. 
Különös, hogy az apostol éppen azokat óvja a Sátán kísértésétôl, akik 

26 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 69. o. 103. jegyz.
27 WA 12,102.
28 ThWNT 2. 340. o.
29 Schrage 1991—2001, 2. 70. o.
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elhitetik önmagukkal, hogy képesek úrrá lenni nemi vágyaikon. Bengel 
rátapint az igazságra: „Az Ellenség igen gyakran a legmagasztosabb 
erények gyakorlása közben talál alkalmat arra, hogy ártson nekünk.”30 
A házastársak végül is a testi-lelki közösség mielôbbi helyreállításával 
segíthetnek egymásnak abban, hogy a fenyegetô kísértéseket elhárítsák 
a másiktól.

(6—7) Tartani lehet attól, hogy a magukat nemi önmegtartóztatásra 
elkötelezô keresztyének Pál javaslatából az imádság idejét illetôen tör-
vényt kovácsolnak. Ezért siet az elôzôekhez hozzátenni: Ezt pedig 
tanácsként, és nem parancsként mondom. A keresztyén életfolyta-
tást érintô útmutatásait az apostol leginkább úgynevezett evangéliumi 
intelmekben, vagyis az Istentôl kapott ajándékból adódó következ-
ményként helyezi a gyülekezet tagjainak lelkére (például 1Kor 6,20). 
Ritkábban ugyan, de feltétlen parancs is elhangzik mondanivalójában, 
fôként akkor, amikor az Ószövetség egyes rendelkezéseire (például 
1Kor 5,13), vagy még inkább amikor Jézus akaratára hivatkozik (1Kor 
7,10; 9,14; 14,37). De már sokkal visszafogottabb, ha valamit aposto-
li megbízatására hivatkozva ír elô (1Kor 7,40; 14,37; 2Kor 8,8.10; 
13,3—4). Ezekben az esetekben arra a belátásra számít, amelyre ugyan-
azt az Urat követve, ugyanannak a Léleknek a vezetése alatt minden 
keresztyén eljuthat. Az imádság idejére közös megegyezéssel vállalt 
nemi önmegtartóztatás is csupán tanács, amelyet nem árt megszívlel-
ni (lásd 2Kor 8,10), de nem kell feltétlenül követni, ha megterhelô 
volna a házasfelek számára. Mert még a legbuzgóbb keresztyén házaspár 
sem tehet úgy, mintha teremtett mivoltuk, a földi élet viszonyai rájuk már nem 
vonatkoznának. 

Nem lehetetlen viszont, hogy valaki már ebben a földi életben alkal-
massá válhat a magányos életformára. Ez történt magával az apostollal, 
és ô nem rejti véka alá: szeretné, ha minden ember úgy lenne, ahogy 
ô. Ez a magányos életforma ugyanis a Krisztus szolgálatában sok szem-
pontból elônyös, és ezt a körülményt a továbbiakban több oldalról is 
megvilágítja (lásd fôként 7,32kk-ben). Leginkább azt értékeli, hogy így 
az ember szabadabb a sok nehéz döntést igénylô apostoli szolgálat 
számára. Mégis bármennyire szabadabbnak, és ezért magasabb rendû-

30 Bengel 1952, 408. o.
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nek is tûnik a magányos életforma, nem születhet emberi döntésbôl, 
sem mások elôírásából, sem önkéntes fogadalomból, mert minden ká-
ros következmény nélkül való teljesítése túlhaladja az ember lehetô-
ségeit, ezért önkényes vállalása kimeríti az Istent kísértô elbizakodott-
ság vétségét. Ezzel szemben az életforma kérdése e tekintetben Isten 
döntésén múlik. Kiki úgy alakíthatja életét, ahogy erre megkapja a sze-
mélyesen neki szóló saját kegyelmi ajándékot Istentôl. Ez mindenek-
elôtt azt jelenti, hogy egyedül Isten teheti alkalmassá az embert arra, hogy 
a magányos emberi élet is kiteljesedjék. De meglepô módon azt is, hogy 
a kiteljesedô és az értelmét elnyerô házasélet is Isten meg nem érde-
melt jó ajándéka (), és nem csupán az emberi természetben 
rejlô lehetôség. Mert az egyik vagy másik életforma kegyelmi ajándékát 
Isten adja: kinek így, kinek pedig amúgy. 

Ugyanis amint láttuk, a házastársak egymás iránti felelôssége (lásd 
3. vers), egymástól való kölcsönös függése (lásd 4. vers), a szándék a 
közös megegyezésre (lásd 5. vers) — különösképpen egy minden ízében 
patriarchális társadalom viszonyai között — nem telik az embertôl, és 
nem is lehet másnak a mûve, mint annak a szeretetnek, amelynek Jézus 
az ajándékozója és egyúttal mintája. Élni tehát „asszonyt érintve” vagy 
„nem érintve” (lásd 1. vers), végeredményben a szeretet kérdése, és nem 
elvi, világnézeti kérdés.

2. házastársak különféle élethelyzetekben 
(7,8—16)

(8) A nem házasoknak1 és az özvegyeknek pedig azt mondom, 
hogy jó nekik, ha úgy maradnak, ahogyan én is.2 (9) Ha pedig hí
jával vannak az önuralomnak,3 házasodjanak meg! Ugyanis jobb 
házasságra lépni, mint égni.4 (10) A már házasokkal kapcsolatban 
pedig úgy rendelkezem, nem én, hanem az Úr,5 hogy a feleség ne 
váljon el6 a férjétôl (11) — ha viszont már elvált volna,7 maradjon 
nem házas, vagy béküljön ki a férjével —, és a férj ne bocsássa el a 
feleségét!

(12) A többieknek8 mondom én, nem az Úr: Ha valamelyik test
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vérnek hitetlen9 felesége van, és az jónak látja, hogy egy fedél alatt 
éljen vele, ne bocsássa el ôt! (13) Ha valamelyik asszonynak hi
tetlen férje van, és az jónak látja, hogy egy fedél alatt éljen vele, 
ne bocsássa el a férjét! (14) Meg van szentelve10 ugyanis a hitetlen 
férj a felesége révén, és meg van szentelve a hitetlen feleség a ke
resztyén testvér révén. Hiszen különben a ti gyermekeitek11 is 
tisztátalanok, most viszont12 szentek. (15) Ha pedig a hitetlen fél 
válni szándékozik, váljon el! Nincs szolgaság alá vetve a keresz
tyén testvér vagy nôvér ezekben a dolgokban.13 Márpedig békes
ségben14 hívott el minket az Isten. (16) Mit tudod te, asszony, 
vajon megmenthetede a férjed? Mit tudod te, férj, vajon meg
menthetede15 a feleséged? 

a Szöveg érteLme 1nem házasoknak: nem könnyû eldönteni, hogy a 
 görög szó milyen embercsoportot jelöl. tulajdonképpen egyformán 
szó lehet még nem és már nem házasokról. mivel a még meg nem házaso-
dottak kérdéseirôl a késôbbiekben még lesz szó (lásd 25kk), a 11. versben 
pedig elvált asszony az, aki nem házasként szerepel, fôként pedig mivel a 
szóban forgó mondatban a nem házasokat az özvegyekkel együtt említi az 
apostol, a kérdéses helyen nagy valószínûséggel olyanokat szólít meg, akik 
valamilyen okból már nem élnek házasságban.

2ahogyan én is: Lásd az elôzô levélszakasz 9. számú szövegértelmezô 
jegyzetét.

3híjával vannak az önuralomnak: Bár a szó az eredeti (görög) szövegben 
a fejezet 5. versében találhatóval ellentétben igei formában jelentkezik 
(), a kapcsolat a két igevers között nyilvánvaló. ezért a mon-
dat megértése érdekében vegyük figyelembe az 5. vers magyarázatánál mon-
dottakat.

4égni: ennek a nyilvánvalóan átvitt értelemben vett igének a jelentése mind 
a mai napig vitatott a magyarázók között. utalhat Isten ítéletére, már az ó-
szövetségben az ideig való (ézs 1,25; jer 9,6) és örökkévaló (mal 3,19) bün-
tetés félelmetes képe. ezt az Újszövetség is átveszi, sôt maga Pál is gyakran 
él vele (1kor 3,13.15; 1thessz 1,8) ebben az utolsó idôkre utaló értelemben. 
kézenfekvô volna tehát arra gondolni, hogy Pál most is a végsô következ-
ményekre irányítja a házastársak figyelmét. annál is inkább, mert nem sok-
kal elôbb jelentette ki, hogy paráznák nem örökölhetik Isten országát (6,9). 
tertullianus, Pelagius és nyomukban néhány modern magyarázó is az ítélet 
gyötrelmeire gondol ebben az összefüggésben. mégis a magyarázók több-
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ségével azt kell valószínûnek tartanunk, hogy itt Pál a ki nem elégített nemi 
szenvedély „tüzének” erejére hívja fel olvasói figyelmét. ebben az értelemben 
„tûzrôl” beszélni közhelynek számít mind a Biblián belüli (Péld 6,27—28;  
jSirák 9,8; 23,17; hós 7,4), mind pedig az azon kívüli irodalomban.31 így 
értették az apostol szavait az egyházatyák és a reformátorok is.32 ez utóbbi 
értelem mellett szól nem utolsósorban az ige imperfektuális, folyamatos 
jelen idejû alakja is.

5nem én, hanem az Úr: a 6. vers tartalmi kifejtésénél már foglalkoztunk 
azzal az újszövetségi teológiában gyakran vitatott kérdéssel, hogy Pál apos-
tol ismerte-e a jézus húsvét elôtti tanításáról és életérôl szóló szájhagyományt, 
de fôként érdekelte-e ez a hagyomány.33 a válásról mondott és Pál által most 
idézett jézusi ige más általa megôrzött mondásokkal együtt (1kor 9,14; 
1thessz 5,2), valamint a kétségtelenül jézus szavára utaló áthallások (1kor 
6,7; 13,2; róm 12,14.17) arra engednek következtetni, hogy Pál a jézus-ha-
gyományt jól ismerte, és alkalomadtán alkalmazta is. érdekes megfigyelést 
tehetünk ezzel kapcsolatban majd a 25. versnél is.34

6ne váljon el: : a pontos értelem: „ne különüljön el”. ezért 
gondolják néhányan, hogy itt „ágytól és asztaltól” történô elválásról van szó.35 
mások az igealak szenvedô formájából arra következtetnek, hogy Pál a zsidó 
viszonyokhoz hasonlóan a válásban a férjet tekinti kezdeményezônek,36 a 
feleséget pedig ellenállásra szólítja fel férje szándékával szemben. De az 
igealaknak ezek az értelmezései nehezen egyeztethetôek össze a következô 
mondatokkal, ezért minden különösebb aggály nélkül gondolhatunk itt a 
házassági közösség felbontására, mégpedig a feleség kezdeményezésére. 

7már elvált volna: az elôbbi megjegyzésben tárgyalt görög igealak sze-
repel ebben a feltételes mondatban is (). Itt azonban már mozzanatos 
(aorisztosz) múlt idôben áll, ezért nem fordíthatjuk úgy, mintha a feleség 
még csak ezután határozná el magát a válásra.37 De az összefüggésbôl is 
nyilvánvaló, hogy egy még csak ezután megtett lépés a válásra jézus paran-
csa ellen való volna. már nehezebben dönthetô el, hogy a múltban mikor 
történhetett a válás: a feleség hitre jutása elôtt vagy utána.

31 Lásd WbNT, 1449. kol.
32 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 96. o. 254. jegyz.
33 Vö. Bultmann 1959, 189—190. o. Bultmann 1993, 1. 190. o.
34 Lásd Cserháti 1996.
35 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 102. o. 282. jegyz.
36 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 99. o. 265. jegyz.
37 Az új protestáns fordítás megoldását („elválik”) ezért nem találhatjuk jónak. 

Schrage mindkét lehetôséget nyitva hagyja, lásd Schrage 1991—2001, 2. 89. o.
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8A többieknek: kikhez fordul Pál ezzel a megszólítással? továbbra is a 
házastársak gondjaival foglalkozik. most azonban már a „vegyes házasok” 
kerülnek sorra, vagyis olyan házaspárok, akik a levél megírása idején azért 
számítanak „vegyeseknek”, mert az egyik fél keresztyén hitre tért, míg a 
másik megmaradt zsidónak vagy pogánynak. 

9hitetlen: az elôbbi megjegyzésbôl értelemszerûen következik, hogy a 
fônevesített melléknév ebben az esetben nem a hûtlenséget bélyegzi meg, 
holott erre is gondolhatnánk, és a görög szó tartalmába bele is férne (lásd 
1kor 10,13; 2tim 2,13 stb.).

10Meg van szentelve: az apostol álláspontja a keresztyén házastárs mel-
lett élô nem keresztyén házastárs helyzetével kapcsolatban az idôk folyamán 
sok vitát váltott ki. a gondot egyrészt a  szó jelentéstartalma okozza, 
másrészt az a körülmény, hogy a kijelentés feszültségben áll Pál alapvetô 
teológiai álláspontjával. a „szentek” az ô szóhasználatában azok, akik Isten 
választott népébe tartoznak, és akik krisztus feltámadása után természete-
sen Isten újszövetségi eszkatologikus népének, az egyháznak a tagjai (vö. 
1kor 1,2; 6,1; 16,15 stb.). gyakran egyenesen a jeruzsálemi keresztyéneket 
illeti ezzel a megjelöléssel, fôként a számukra gyûjtött „kollektával” kapcso-
latban (1kor 16,1; 2kor 8,4; 9,1.12; róm 15,25.31 stb.).

a fogalom azonban olykor feladatot is jelent: akiket Isten megszentelt, 
azaz elkülönített magának, törekedjenek neki tetszô, megszentelt életre 
(1thessz 4,3—4.7; róm 6,19.22). Legyenek tehát méltók helyzetükhöz! jelen 
esetben a szentségnek ez a kétféle értelme sehogy sem illik bele az apostol 
gondolatmenetébe. vitán felül olyan házastársakról szól, akik „hitetlenek”, 
ezért nem tartoznak bele, legalábbis most még nem, a hívôk közösségébe. 
az a megoldás sem meggyôzô, hogy a keresztyén fél példaadásáról lenne 
szó, amely ösztönzést jelentene a pogány házastárs számára a megszente-
lôdésre. a kérdéses igealak ugyanis perfectumban, befejezett múlt idôben 
áll, tehát egy már meglévô állapotot rögzít, nem pedig egy még csak ezután 
elérendô célt.

ha így áll a helyzet a szó jelentéstartalmával, akkor viszont felmerül a 
kérdés, hogy miként fér össze Pál teológiájával egy olyan hatás, amely nem 
a hit személyes döntése, hanem a puszta emberi kapcsolat révén, jóformán 
ex opere operato érvényesül. Igen valószínû azonban, hogy a szentség fo-
galma jelen esetben Schrage szavaival „Isten hatalmi szféráját”, vagy még 
inkább „befolyását” jelenti.38 Pál szándékát a szentség fogalmának ezen a 
helyen történô alkalmazásával mégis talán Conzelmann gondolatmenetét 

38 Schrage 1991—2001, 2. 106. o.
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követve érthetjük meg leginkább.39 ô ugyanis a kulcsot ehhez a sok gondot 
okozó érveléshez Pál „zsidó elôképzettségében” véli megtalálni. tudniillik a 
zsidó kegyesnek állandóan nagy gondot kellett arra fordítania, hogy a szent 
Istennel való kapcsolat érdekében minden tisztátalantól ôrizkedjék. az apos-
tol viszont továbblép. Szerinte fordítva is történhet: a megszentelt élet is 
hathat a környezetre, nemcsak a tisztátalanság. ezt az összefüggést teszi 
valószínûvé az az érvelés, amely a házaspár gyermekeinek „tisztaságára” 
hivatkozik (lásd 14. vers). azt pedig bizonyára szinte felesleges megemlíte-
ni, hogy ebben az összefüggésben a tisztaság kultikus, és nem higiénikus 
értelemben veendô.

11a ti gyermekeitek: a gyermekek kilétét a többes szám második szemé-
lyû birtokos névmás írja körül. ebbôl egyesek arra következtetnek, hogy itt 
már a levél olvasóiként szem elôtt tartott gyülekezeti tagok gyermekeirôl 
van szó. ezért Pálnak ez a kijelentése a gyermekkeresztségrôl már az óegy-
házban megindult vita egyik fô hivatkozási pontjává vált. ez a vita fellobbant 
a reformáció idején is, fôként az anabaptizmusnak a keresztségrôl vallott 
felfogása miatt. a kérdés a 20. században is elevenné vált.40 joachim jere-
mias ezt az igehelyet a zsidóság gyakorlatában honos prozelitakeresztség 
megvilágításába helyezi, és azt állítja, hogy amiképpen a már zsidóvá lett 
anyától született gyermeket nem kellett a prozelitakeresztségben részesíte-
ni,41 úgy a keresztyén anya gyermekét sem tartották szükségesnek megke-
resztelni. azonban mind a keresztségre, mind pedig a prozelitakeresztség-
re nézve következtetéseket levonni ennek az igehelynek alapján túlmegy 
azon, amit a szöveg megenged. Pál ugyanis párhuzamot állít fel: ha a még 
nem ke resztyén házastárs helyzete hasonló a gyermekekéhez, akik szüleik 
révén valamiképpen hozzátartoznak a gyülekezethez, bár még nem sorol-
hatók a megkereszteltek közé, akkor a házastársuk révén ôk is „megszen-
teltek” lehetnek.

12most viszont: a  (most) idôhatározói értelme olykor elmosódik, és a 
logikai következtetés eszközévé válik. ebben az esetben sem arról van szó, 
hogy a változás a gyermekek helyzetében most állott elô.

13ezekben a dolgokban: a kijelentés értelme elsôsorban attól függ, hogy 
az eredeti szöveg dativusát (részeshatározói esetét) semleges nemûnek te-
kintjük-e. mert ha nem, akkor úgy kell értenünk a mondatot, hogy a keresz-

39 Lásd Conzelmann 1969, 147. o.
40 Jeremias 1938; Jeremias 1962; Cullmann 1948; Schneider 1952; Beasley-Mur-

ray 1968; Barth 1981 stb.
41 Lásd Bill 1. 102. kk.
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tyén fél nem rabszolgája a nem keresztyén házastársának. ez azonban visz-
szájára fordítaná az apostol mondanivalóját.

14 békességben: Bár a görög  elöljárószónak több jelentése is van, nem 
valószínû, hogy ebben az esetben az elhívás célját jelölné meg.42 Sokkal in-
kább az elhívás körülményeire emlékeztet, amint ezt a következô versekben 
is megfigyelhetjük.

15vajon megmentheted-e...: ennek a feltételes függô mondatnak az értel-
me vitatott. Schrage „rezignáltnak” találja a kijelentést, ha nem tagadó for-
mában fogalmazzuk meg: „mit tudod te, asszony, hogy nem mentheted-e 
meg a férjed?”43 Barrett is fenn akarja tartani a lehetôségét („it may be”) an-
nak, hogy az asszony, illetve a férj megmentse házastársát.44 viszont Con-
zelmann45 azon az állásponton van, hogy „a közvetett, indirekt kérdésnek 
önmagában nincs sem igenlô, sem tagadó jelentése. ennek az összefüggés-
bôl kell kiderülnie”. Fascher,46 Lang,47 valamint orr és Walther48 a függô 
kérdést úgy értik, hogy a házastársak nem rendelkeznek biztosítékkal a má-
sik fél hitre jutásával kapcsolatban. ez tekinthetô a legvalószínûbb értelme-
zésnek. különben újra kellene fogalmaznunk és át kellene értelmeznünk a 
megelôzô mondatokat.

a LevéLréSzLet kIBontáSa (8) Az elôzôekben az apostol szembe-
szállt azzal a korinthusi gyülekezetben elharapózó felfogással, amely 
elvárta a nemi önmegtartóztatást a házaséleten belül. Világossá tette 
az így gondolkodók számára, hogy mindenki azt az életformát vállalja, 
amelyre Isten „kegyelmi ajándékával” képessé teszi, mert ha elbizako-
dottságában önkényesen választ, akkor önmagát és házastársát rend-
kívüli kísértésnek teszi ki. Pál ezt az álláspontot érvényesíti a követke-
zôkben is, amikor a különféle családi állapotú keresztyének életét szeretné 
megfelelô irányba terelni.

A gyülekezetnek Korinthusban is tekintélyes részét tehették ki azok, 

42 Schrage 1991—2001, 2. 90. o.: „békességre”. Új protestáns fordítás: „hogy bé-
kességben éljünk”.

43 Schrage 1991—2001, 2. 90. o.
44 Barrett 1968, 167. o.
45 Conzelmann 1969, 149. o. 47. jegyz.
46 Fascher 1980, 185. o.
47 Lang 1986, 92. o.
48 Orr—Walther 1976, 211. o.
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akik valamilyen oknál fogva magukra maradtak. Nem mintha ebbôl arra 
kellene következtetnünk, hogy a korai keresztyén gyülekezetekben 
túlsúlyban lettek volna a hajlott korúak. Inkább arra kell gondolnunk, 
hogy az átlagéletkor még a Római Birodalom kulturáltabb viszonyai 
között is meglehetôsen alacsony lehetett, ezért sok ember maradhatott 
idô elôtt egyedül. Magyarázatul szolgálhat, hogy „az általános egész-
ségi állapot nem volt jó. A talaj egészségtelen voltát nem tudták meg-
szüntetni, s a lakosság túlnyomó többsége a tisztaságra sem adott so-
kat. Ezért gyakran támadtak járványok, amelyeknek a megfékezése 
lehetetlen volt.”49 Természetesen e tekintetben is rosszabb helyzetben 
voltak az alsóbb néposztályok, fôként a rabszolgák rétege. Az özvegyek 
ügye gyakran kerül elô az Újszövetség lapjain (Mk 12,40.42; Lk 7,12; 
18,3; ApCsel 6,1; 9,39; 1Tim 5,3—4.9.11). Fôként azért, mert „az ô 
szociális szempontból kiszolgáltatott helyzetük visszatérô témája a 
bibliai szövegeknek, még akkor is, ha ez nem mindig kerül felszínre”.50 
Ennek az oka nem feltétlenül abban keresendô, hogy az egyedül élôk 
közül sokan kerestek oltalmazó menedéket a gyülekezet közösségében, 
hanem magában a társadalmi közegben élt sok magára maradt ember, 
és ennek megfelelôen a gyülekezetnek is számos ilyen hátrányos hely-
zetû tagja volt.51 

Ezeknek a magukra maradtaknak, a nem házasoknak és az özve
gyeknek mondja az apostol, hogy jó nekik, ha úgy maradnak, aho
gyan ô is. Értelemszerûen alkalmazza tehát a gyülekezetnek erre a 
csoportjára is azt, amit útmutatásként már az elôzô gondolati szakasz-
ban kifejtett. Feltéve, hogy erre Isten kegyelmi ajándékával segítséget 
ad, jó, ha vállalják továbbra is a nem házas ember életformáját. Életük
nek igazi tartalma végsô soron nem a külsô körülményeiktôl függ. Biztatásként 
számukra szintén (lásd 7. vers) a maga helyzetére hivatkozik. Pál ugyan-
is — ahogy ezt már korábban láttuk52 — életének legalábbis ebben az 
idôszakában házasságon kívüli életformában élt.

(9) De ahogy ezt már elôbb is megtette, a magukra maradottaknak 

49 Lásd Majoros 1977, 136. o.
50 Stegemann 1997, 333. o.
51 Errôl az összefüggésrôl találhatunk utalást Lampénál is: Lampe 1989, 346. o.
52 Lásd a 7,7-hez fûzött 9. számú szövegértelmezô jegyzetet.
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is azt tanácsolja, hogy amennyiben híjával vannak az önuralomnak, 
házasodjanak meg. Tanácsát azzal támasztja alá, hogy jobb házas
ságra lépni, mint égni. Egy új házastársi kapcsolat létesítését sok 
minden más is indokolhatja. Nem utolsósorban az Isten észrevételét 
tükrözô bibliai érv, hogy „nem jó az embernek egyedül lennie” (1Móz 
2,18). De a tökéletesség ábrándjával önmagukat megtévesztô korin-
thusi keresztyéneket elsôsorban arra kell az apostolnak ráébresztenie, 
hogy az emberi természethez tartozó nemi vágyaikkal még számolniuk kell. 
Ezért ha önhatalmúan utasítják el egy új házasság gondolatát, szándé-
kaik és vágyaik összeütközésének tûrhetetlen és minden mást meg-
emésztô tüzébe kerülhetnek. Egy ilyen helyzetben egyes korinthusi 
keresztyének számára bizonyára kiútnak tûnhetett a paráznák felkere-
sése, pedig ez 6,12kk szerint végzetes függôségbe taszíthatja az embert. 
A magányos életformának valódi tartalmat a valamilyen formában Is-
tennek végzett szolgálat adhat, de éppen ez válik lehetetlenné, ha az 
illetônek nemi vágyainak tüzében kell emésztôdnie. 

(10—11) Úgy tûnik, hogy egyes keresztyén házaspárok lelkük meg-
óvása érdekében „az asszony érintésével” (lásd 7,1), a testi kapcsolatok 
ápolásával válás útján próbáltak felhagyni. A reájuk vonatkozó álláspont 
teljesen egyértelmû. A már házasoknak nem szempontokat ad a mér-
legeléshez, hanem minden más megoldást kizárva rendelkezik, de 
nem ô, hanem az Úr Jézus. Elsô pillanatra vagy a mondat elsô tagját 
vélnénk ügyetlen fogalmazásnak, vagy a másodikat helyreigazításnak. 
Pedig Pál éppen a tényleges helyzetnek megfelelôen fogalmaz. A ren-
delkezést ô mondja ki, de annak tartalma az Úr Jézusra megy vissza, 
és ennek következtében megfellebbezhetetlen.

De milyen értelemben megy vissza Jézus akaratára? Az apostol és a 
Jézus-történet eme sokat vitatott és perdöntô teológiai kérdése szem-
pontjából fontos megtalálnunk a helyes választ. Az bizonyos, hogy a 
saját kijelentéseit Pál nem tekinti a Jézuséival azonos súlyúnak (lásd 
12. és 40. vers), bár saját szavai szerint az „az Úr, aki hatalmat adott 
neki építésre” (2Kor 13,10), „beszél általa” (2Kor 13,3). Ám az már 
vitatott, hogy nem a „megdicsôült Úr közvetlen inspirációjáról” van-e 
szó — idézi Schrage Baur megfogalmazását53 — Jézus földi életében mon-

53 Schrage 1991—2001, 2. 98. o. 256. jegyz.
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dott, itt felelevenített kijelentése helyett. Bár Kramer szerint „több-
féle okból is lehetetlen mindenestül a történeti Jézus szavaira gondol-
nunk, és inkább keresztyén próféták tevékenységét kell feltételeznünk”,54 
alig férhet kétség ahhoz, hogy itt Jézusnak húsvét elôtt kinyilvánított 
akaratáról van szó, még ha a korinthusi helyzethez igazítva is. A pró-
fétai szónak, de nemkülönben az apostoli megnyilatkozásnak is szük
sége volt hitelesítésre, és ez nem származhatott másból, mint a szájha-
gyományként továbbadott jézusi tanításból. 

Az Úr akarata pedig az, hogy a feleség ne váljon el a férjétôl, és a 
férj ne bocsássa el a feleségét. Az evangéliumi hagyománynak az a 
négy részlete, amely a válás kérdésével foglalkozik (Mt 5,31—32; 19,7kk; 
Mk 10,9kk; Lk 16,18), nem egyezik meg szó szerint egymással. Nyil-
vánvalóan Jézus eredeti szándékát a hagyományozás során a válás gya-
korlata terén eltérô gyülekezeti helyzetre alkalmazták. Különösen is 
szembeszökô ez a mátéi változatok esetében. Ezekben ugyanis egyol-
dalúan a férfinak tiltja meg házastársa elbocsátását. Érthetô, hiszen a 
zsidóságban a válást egyedül a férfi kezdeményezhette. Márknál már 
egyik fél sem lehet kezdeményezô, annak megfelelôen, hogy a helle-
nisztikus jogszokás szerint a feleség is elválhatott a férjétôl. Olyannyi-
ra gyakran történt ez meg, hogy Senecának ironikusan kell megjegyez-
nie: „Vajon elpirul-e az az asszony, aki válni akar, mióta néhány híres 
és elôkelô asszony éveit nem a konzulok hivatali ideje, hanem válásai 
szerint számítja, és azok, akik elváltak, hogy megházasodjanak, és meg-
házasodnak, hogy elváljanak?”55 Pál is Márkhoz hasonlóan mindkét 
lehetôséget szem elôtt tartja, csak elôször a feleség részérôl kezdemé-
nyezett válásról szól. Ennek oka talán abban keresendô, amit Elisabeth 
Schüssler Fiorenza gyanít: „Pál elôször az asszonyokra gondol, és velük 
többet is foglalkozik, mert az Úr kifejezett akarata ellenére nekik lehe-
tôségük van megszabadulni egy patriarchális házasság béklyóiból, hogy 
azután házasság nélküli életet éljenek.”56 Bizonyára a házasságban a 
keresztyén háziasszonyra nagyobb terhek hárultak, és így a keresztyén 
élet gyakorlása is több akadályba ütközött, mint férje esetében. Nem 

54 Kramer 1963, 158. o.
55 De beneficiis 3,16,2.
56 Schüssler Fiorenza 1983, 222. o.
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lenne hát csoda, ha náluk a nemi önmegtartóztatás gondolata kedvezô 
fogadtatásra talált volna. 

Viszont elôfordulhatott, hogy az apostol olyan asszonyokról is tud, 
akik már megtették ezt a lépést, és túl vannak az elváláson. Két keresz-
tyén házasságáról lehet szó ebben az összefüggésben, mert az apostol 
által javasolt kibékülés pogány házastárs esetében szinte leküzdhetet-
len nehézségekbe ütközne. Pál egy közbevetett mondatban a már el-
váltak elôtt két lehetôséget lát. Vagy vállalja a továbbiakban is a házas-
ságon kívüli életformát, vagy pedig béküljön ki a férjével, és kezdjék 
újra házaséletüket. Mindkét megoldás hátterében félreérthetetlenül 
Jézusnak az a döntése húzódik meg, amellyel kortársai gyakorlatával 
szemben Isten eredeti, a házasság rendjét szerzô akaratára megy vissza, és 
amely 1Kor 6,16 tanúsága szerint feltehetôen Pál apostol álláspontját 
is meghatározza a nemek kérdésében: „A férfi elhagyja apját és anyját, 
ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” (1Móz 2,24) 

Márk és Máté a fentebb említett helyeken ehhez még hozzáfûzi az 
elôbbi ószövetségi igehely jézusi értelmezését: „Amit tehát Isten össze-
kötött, ember azt el ne válassza.” (Mk 10,9) Ennélfogva a házasság 
Jézus szerint egy férfi és egy nô életre szóló kapcsolata, ezért tekint 
el váltak esetében egy új házasságkötést házasságtörésnek. Pál is ha-
sonló állásponton van tehát, amikor a már elvált asszonytól megkí-
vánja, hogy vagy maradjon egyedül, vagy pedig keresse a megbékélést 
azzal, akit elhagyott. Ezt keresztyén házastársaktól várja el, akik Uruk-
tól ehhez az ember erejét felülmúló életprogramhoz a szeretet ajándé-
kát kapták, és a házastársak mélyülô és egyre szorosabbá váló kapcso-
latában nem emberségük megcsonkítását, hanem inkább kiteljesedését 
látják és élik át.

(12—13) A keresztyén házaspárok gondjai után Pál egy talán még 
érzékenyebb ponthoz nyúl, a „vegyes házasságok”, tehát a keresztyén 
és nem keresztyén félbôl álló házaspárok egyszerûnek nem mondható 
helyzetéhez. Gondoljunk bele, hogy amennyiben csak a férj vagy a fe-
leség jutott hitre, az élet dolgainak eltérô megítélése vagy az addig 
természetesnek vett megszokások megkérdôjelezése naponként meny-
nyi feszültség forrásává válhatott. Talán zsidó maradt az egyik házas-
társ, ô továbbra is ragaszkodhatott a Tórának az elkülönülést biztosító 
rengeteg bonyolult elôírásához. Még gyakrabban fordulhatott elô, hogy 
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az egyik házastárs megmaradt bálványimádó pogánynak, míg a másik 
keresztyénné lett. Bizonyára ritka eset volt, amikor a pogány fél kö-
zömbös volt vallási dolgokban. Mind a város istenségeinek kultusza 
(vö. ApCsel 14,11kk; 19,23kk), mind pedig a misztériumkultuszok 
titkos közösségei buzgóságot és alávetettséget igényeltek. Ezenfelül a 
legtöbb pogány ember mindennapját át- meg átszôtte a vaksors ellen-
szerének tartott mágia, varázslás és babona (vö. ApCsel 19,17kk). Ter-
mészetesen az Isten szeretetére hagyatkozó ember ezekben a prak-
tikákban már nem tudott részt venni, és ebbôl a házastársak között 
mindennapos súrlódás támadhatott. Amikor az apostol most a töb
biekhez akar szólni, nagyon valószínû, hogy a megszólítottak egyúttal 
a gyülekezet többségét is alkotják. Érthetô lenne, ha a házastárssal tör-
ténô szakítást elsôsorban az ilyen vegyes házasságban élô keresztyén 
házasfelek szorgalmaznák. 

Pál apostol a vegyes házaspárok esetében is mereven ragaszkodhat-
na a házastársak elválásának elôbb említett tilalmához. Látni fogjuk 
azonban, hogy bár a válás tilalmát nem oldja fel, más fontos szempontot is 
megfontolandónak tart. Elöljáróban szükségesnek látja megjegyezni: amit 
ô mond, nem az Úr mondja. Már a 10. vers magyarázata során szóba 
került, hogy az apostol különbséget tesz az Úr kijelentése és a saját 
szava között. Ez utóbbi pedig — meglepô módon — jelentôségében nem 
ér fel az elôbbivel. Miért nem? Talán nem tekinti érvényesnek azt a 
zsidóságban általánosan elfogadott alapelvet, amely szerint „a küldött 
olyan, mint aki küldte”?57 Vagy talán saját maga is kétségbe vonta 
apostoli tekintélyét, mint tették olyan sokan mások? Leveleiben nem-
egyszer a végsôkig kiáll apostolsága mellett, hogy szavának súlyát meg-
ôrizze (1Kor 9,1kk; 2Kor 10—12; Gal 4,14). Apostoli tekintélyének a 
forrását azonban nem önmagában látja. Tekintélyét származtatottnak, 
az Úrtól eredônek tekinti. Éppen ezért tartózkodik megfellebbezhetetlen 
igazságok kijelentésétôl. Ehelyett inkább érvel, és érveivel Urának szán
dékait igyekszik érvényesíteni. 

Pál tehát akkor fejti ki a maga álláspontját, és igyekszik azt teoló-
giai érvekkel alátámasztani, amikor egy döntést igénylô ügyben nem 
ismeretes Jézusnak olyan kijelentése, amely útmutatást nyújthatna. 

57 Bill 1. 590. o. Vö. Mt 10,40—41.
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Jézus földi életében elmondott szavai között nem találunk a vegyes 
házasságok esetére illô kijelentést. Beszélt ugyan arról, hogy a családi 
kötelékek visszahúzó erôt jelenthetnek az ô követésében (Mt 10,37—38; 
Lk 14,25kk), de akkor még hitetlen és hívô házasfelek együttélésébôl 
fakadó gondokról nem lehetett szó. Ebben az új, Krisztus feltámadása 
után kialakult helyzetben kell az apostolnak, aki abban a bizonyosságban 
él, hogy „benne is Isten Lelke mûködik” (1Kor 7,40), Ura szándékának 
megfelelô útbaigazítást adnia. 

Elôször a keresztyén házastárshoz fordul, és nyilvánvalóan Jézus 
akaratához híven felszólítja, hogy a maga részérôl ne kezdeményezzen 
válást: Ha valamelyik testvérnek hitetlen felesége van, és ô jónak 
látja, hogy egy fedél alatt éljen vele, ne bocsássa el ôt! Hasonló 
felszólítással fordul a keresztyén feleséghez is: Ha valamelyik asz
szonynak hitetlen férje van, és ô jónak látja, hogy egy fedél alatt 
éljen vele, ne bocsássa el a férjét! Minden amellett szól, hogy Pál 
valóban megtörtént esetekre, és nemcsak valamiféle elképzelhetô lé-
pésre gondol. Nagyon jól beleillik a Lélek birtokában magát már töké-
letesnek tudó keresztyén gondolkodásmódjába58 az a törekvés, amely 
igyekszik megszabadulni a hit dolgaiban értetlen házastárstól. Az apostol 
azonban nem a keresztyén fél szempontjából közelíti meg a kérdést. A 
késôbbi századokban megjelenik az egyházjog területén a „privilegium 
paulinumnak” nevezett lehetôség, amelynek alapján a keresztyén fél 
elválhatott, ha a nem keresztyén fél elutasította az együttélést, gyaláz-
ta Istent, vagy a hívô felet bûnre csábította. Augustinus pedig a hitet 
fenyegetô veszély esetén a válást nemcsak lehetségesnek, hanem egye-
nesen kötelezônek tekintette.59 Ezzel a törvényi felfogással szemben a 
szeretet szempontját követve Pál minden vitán felül azt tartja döntônek, 
amit a hitetlen fél „lát jónak”, függetlenül attól, hogy az ô döntése mi-
lyen nehézségekkel jár együtt a hívô fél számára. 

(14) A keresztyén hitben élô fél viszont abban a tudatban tarthat ki 
hitetlen házastársa mellett, hogy meg van szentelve a hitetlen férj a 
felesége révén, és meg van szentelve a hitetlen feleség a keresz

58 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetének c) pontja alatt.
59 Az ezzel a kérdéssel foglalkozó irodalmat lásd Schrage 1991—2001, 2. 123. o. 

410., 411. jegyz.
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tyén testvér révén. A hívô félnek tehát nem kell tartania attól, hogy 
amennyiben továbbra is házastársi közösségben él hitetlen házastár-
sával, akkor ez a kapcsolat ártalmára válik, alááshatja a hitét. Sôt az ô 
hite gyakorolhat jótékony hatást a másikra, még akkor is, ha esetleg nem 
sikerül ôt a Krisztusba vetett hitre eljuttatni (lásd 16. vers). Nem azzal 
kell tehát elôzékenynek lenni, aki egyébként is Isten védelme alatt van, 
hanem azzal, aki erre még inkább rászorul.

Hogyha ez nem így volna, akkor a keresztyén szülôk gyermekei is 
tisztátalanok lennének, most viszont szentek. A gyermekek helyze-
tére azért hivatkozhat az apostol, mert amiképpen a hitetlen házastárs, 
ôk is a hívô fél közvetlen környezetéhez tartoznak. Bizonyára ezek a 
gyermekek még nem tartoznak a gyülekezet megkeresztelt tagjai közé, 
különben a párhuzam közöttük és a nem keresztyén házastárs között 
sántítana. Ennek ellenére a keresztyén szülô bízhat abban, hogy gyer-
meke rajta keresztül Isten vonzáskörébe kerül, és ez erôsebbnek fog bizonyul
ni, mint a hitetlen fél hatása. Ugyanezzel a bizalommal tekinthet nem 
hívô házastársára is, nem azzal a bizalmatlansággal, mint a zsidóság, 
amikor hazatért a babiloni fogságból, és Ezsdrás parancsára — nyil-
vánvalóan az Isten iránti szövetségi hûség töretlensége érdekében —  
elbocsátott minden „idegen feleséget és az ô gyermekeiket” (Ezsd 
10,3.11.17; Neh 13,23kk). Ennek az elkülönülésnek a rugója kétség-
kívül az a félelem volt, hogy minden pogánysággal kapcsolatos „tisz-
tátalanság” megronthatja Isten és ember viszonyát. Pál arra akarja fel-
nyitni olvasóinak a szemét, hogy környezetük nem „tisztátalan”, még 
ha pogány is, hanem Isten befolyása alá vont szent terület, amelyre 
félelem helyett bizakodással tekinthetnek. Erre is vonatkozik a Péternek 
szóló intelem: „Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztáta-
lannak!” (ApCsel 10,15) Amint Jézusnak is volt bátorsága Isten orszá-
gának hatását az egész tésztát ellenállhatatlanul megkelesztô kovász 
erejéhez hasonlítani, holott a zsidóságban a kovász éppen a „tisztáta-
lanság” és a gonoszság szimbóluma volt. 

Az már külön kérdés, hogy egy olyan hatás, amely a hit hiánya nélkül 
is érvényesül, miként egyeztethetô össze magának az apostolnak a 
teológiájával. Szerinte ugyanis az Istennel való kapcsolatunk hit által 
rendezôdik. A számtalan erre utaló igehely közül elegendô, ha most Róm 
10,14-re hivatkozunk: „Miként hívhatnák tehát segítségül azt, akihez 
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nem fordultak hittel? Miképp fordulhatnának hittel ahhoz, akirôl nem 
hallottak? Viszont miképp hallhatnának róla igehirdetô nélkül?” Isten 
segítsége és szabadítása tehát egy olyan folyamat végeredménye, amely-
nek minden mozzanata személyes és tudatos állásfoglalást kíván, és 
amelyekben ennélfogva nem elegendô a puszta részvétel vagy ottlét. Pál 
levelei azonban arról is tanúskodnak, hogy ô olyan hatásokról is tud, 
amelyek a mi személyes döntésünktôl függetlenül is érvényesülnek 
életünkben. Így kerülhetünk a testi kapcsolat révén annak hatalmába, 
akivel parázna viszonyt folytatunk (vö. 6,15kk). Vagy majd látni fogjuk, 
hogy a bálványkultuszban való puszta részvétel is kiteszi a hívôt dé-
moni hatásoknak (vö. 1Kor 10,19kk). De nem csak ártó erôk hathatnak 
így közvetlenül. Például az áldás is olyan erô, amelynek hatása nem 
marad a hívôk körén belül (vö. 1Kor 4,12; 2Kor 9,6; Róm 12,14). A 
szent Isten jelenléte a hívô házastárs révén szintén erôteret hívhat élet-
re, és ebbôl az erôtérbôl, ha nem is feltétlenül a hitre jutás (lásd 16. 
vers), de sok jó áradhat a nem hívô környezetre is. 

(15—16) Az elôzôekben arra került a hangsúly, hogy a Krisztusban 
hívô házastárs, tekintettel Ura akaratára, ne kezdeményezzen válást. 
„A »vegyes házasság« lényegében keresztyén házasság, amelyet a maga 
részérôl nem törhet meg a keresztyén ember” — jegyzi meg találóan 
Barrett.60 Viszont tûrhetetlennek érezheti a hitbeli és életfelfogásbeli 
különbséget a nem hívô fél is, aki azután ezért válni akar. Ha pedig a 
hitetlen fél válni akar — vet számot az apostol ezzel a lehetôséggel is —, 
váljon el! 

Meglepô, hogy ezt követôen nem azt jegyzi meg: a nem hívô házas-
társnak szabadságában áll ezt a lépést megtennie. Bizonyára nem tart-
ja magát illetékesnek beleszólni olyan valakinek az életébe, aki nem 
tartozik a gyülekezetbe. A Krisztusban hívô félnek szól a biztatása: 
Nincs szolgaság alá vetve a keresztyén testvér vagy nôvér ezekben 
a dolgokban. A magyarázók véleménye megoszlik a tekintetben, hogy 
a keresztyén házastárs milyen értelemben nincs rabszolgasorsba taszít-
va (). Egyesek a pogány félnek kiszolgáltatott helyzetre 
gondolnak: a keresztyén fél nincs szolgai módon hozzákötve nem hívô 

60 Barrett 1968, 166. o.
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házastársához.61 Mások szerint viszont Pál azt akarja megértetni a ke-
resztyén házastárssal, hogy nem tartozik Jézusnak a válást tiltó szavára 
való tekintettel — „ha törik, ha szakad”62 — a nem keresztyén fél akarata 
ellenére is erôltetni az együtt maradást.63 

Jézus válást tiltó szavának szabad alkalmazását arra a békességre 
hivatkozva igazolja Pál, amellyel Isten bánt velük, amikor elhívta ôket 
Jézus Krisztus által a vele való közösségre. Isten ugyanis sem akkor, sem 
azóta nem alkalmazott kényszert vagy erôszakot velük szemben, amely békét
lenné tehetné a viszonyt ôvele. Nem bánhatnak tehát az így elhívottak sem 
erôszakosan azokkal, akiket Isten szintén szeretetével akar megnyerni 
(Róm 5,5 stb.). Ehhez viszont meg kell hagyni az illetô szabadságát. 

Nem tartható vissza erônek erejével a válni akaró nem keresztyén 
házastárs abból a meggondolásból sem, hogy a szakítás következtében 
csökken a hitetlen fél esélye a megtérésre. Bátran feltételezhetjük, hogy 
a korinthusi gyülekezetben olyanok is akadtak, akik ezzel a jelszóval 
inkább vállalták az állandó perpatvart, mint hogy beleegyezzenek a 
válásba. Csakhogy míg a válni akaró keresztyének — amint elôbb láttuk 
— nem akartak tudni Isten szentségének kisugárzó hatásáról, most a 
válni akaró hitetlen házastársnak ellenálló keresztyének nem akarják 
tudomásul venni hatalmuk és lehetôségeik határait. Ezért kérdezi meg tôlük 
az apostol: Mit tudod te, asszony, vajon megmenthetede a férjed? 
Mit tudod te, férj, vajon megmenthetede a feleséged? A békétlen-
ség árán nem ragaszkodhatnak ahhoz, amit Istenre kellene bízniuk. 
Sôt, ha kényszerítô eszközöket alkalmaznak, csak csökkentik a másik 
fél esélyét a hitre jutásra.

61 Lásd Schlatter 1969, 225. o. Rengstorf: ThWNT 2. 282. o.
62 Schrage 1991—2001, 2. 109. o.
63 Foerster: ThWNT 2. 415. o. Lang 1986, 95. o. Barrett 1968, 166. o. Schrage 

1991—2001, 2. 109. o. Kissé árnyaltabban: Conzelmann 1969, 156. o.
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3. az elhívottak viszonya életkörülményeikhez 
(7,17—24)

(17) Máskülönben1 kiki, ahogy az Úr adta osztályrészül2 neki, 
kiki, ahogy elhívta ôt Isten, úgy járja életútját!3 Így rendelkezem 
minden más gyülekezetben is. (18) Körülmetélten ért valakit az 
elhívás — ne próbáljon változtatni rajta;4 körülmetéletlenül ért 
valakit az elhívás — ne metélkedjék körül! (19) A körülmetélkedés 
semmi, a körülmetéletlenség is semmi, egyedül Isten parancsainak 
megtartása számít.5 (20) Kiki amilyen körülmények6 között el
hívatott, maradjon meg azokban! (21) Rabszolgaként ért az el
hívás? Ne okozzon gondot neked! Hanem ha szabaddá is lehetsz, 
inkább élj az alkalommal!7 (22) Mert az Úrban8 elhívott rabszolga 
az Úr felszabadítottja,9 hasonlóképpen a szabad emberként elhí
vott az Úr rabszolgája. (23) Áron vétettetek meg; ne legyetek 
emberek rabszolgái! (24) Kiki amiben az elhívás érte, testvéreim, 
abban maradjon is meg Isten oldalán!10

a Szöveg érteLme 1Máskülönben: az új gondolati szakasz a görög 
nyelvben szokatlan kötôszóval kezdôdik: . alapjelentése: ha nem, kivé-
ve. Pál többször is él vele (1kor 2,2; 2,11; 7,5; gal 1,7; róm 13,8; 14,14 stb.), 
de mindig hátravetett tagmondatot bevezetô kötôszóként. a fordulatot rend-
hagyó helye miatt éppen ezért többféleképp értelmezik. Blass—Debrunner64 
ellentétes kötôszóként érti, ezért több magyarázó is az elôtte levô 16. vers-
hez kapcsolja. ez esetben azt fejezné ki, hogy a hitetlen házastárs hitre ju-
tása az Úr döntésén múlik.65 harder a következô mondathoz kapcsolja („ki-ki 
ahogy elhívta ôt Isten”), és akkor arról volna szó, hogy annyiban ragaszkod-
jék ki-ki azokhoz az életkörülményekhez, amelyek között Isten hívása elérte, 
amennyiben a kapott kegyelmi ajándék nem igényli feladásukat.66 a legtöb-
ben mégis amellett vannak, hogy két párhuzamos, ezért összetartozó mon-
dat szerepel itt.

2az Úr adta osztályrészül: a  ige jelentése: valamit szétosztani, 
megosztani, az egészbôl kimérni valamit. ezért nem elégedhetünk meg az 

64 376. §; 448. § 8.
65 Lásd Conzelmann 1969, 150. o. 3., 4. jegyz.
66 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 132. o. 463. jegyz.

Korinthus.indd   321 2008.04.02.   8:21:15



322

új protestáns fordításban található „az Úr adta nekik” változattal. mert két 
párhuzamos mondatról van szó ugyan (lásd az elôzô jegyzetben), a két mon-
dat mégis két egymástól eltérô isteni közbelépésre emlékeztet. 

3úgy járja életútját: a  (járok) ige átvitt értelemben valóban for-
dítható „élek” vagy „élem az életet” formában (új protestáns fordítás), de így 
elvész a képi tartalom többlete.

4ne próbáljon változtatni rajta: az  ige jelentése tulajdonkép-
pen: reáhúzni. a lényeg azonban az a szándék, amely a körülmetélt mivolton 
változtatni akart. így cselekedtek egyesek jeruzsálemben a makkabeus-há-
ború kitörése elôtt, hogy a hellenista világhoz idomuljanak (1makk 1,15). 
mivel imperfectumi (folyamatos állapotra utaló) igealakkal van dolgunk, ezért 
bátran tekinthetjük úgynevezett „de conatu”67 jelentést hordozó, vagyis a 
próbálkozás mozzanatát is magában foglaló szónak. 

5számít: az eredetiben hiányos mondatot találunk. ha a fordítás érthetô-
vé tétele érdekében egy szó igazán idekívánkozik, akkor az a „valami” szócs-
ka, a mondatban szereplô „semmi” ellentéte: „az Isten törvényének meg-
tartása valami.” ez azonban magyarul sután hangzik, ezért tûnik szükséges-
nek a „számít” betoldással segíteni magunkon. — ez a hiányos mondat jól 
szemlélteti az egész szóban forgó szakasz stílusát. a bekezdés ugyanis tele 
van kihagyással (ellipszissel) és mondattöredékkel, ami viszont azt jelzi, hogy 
a teológiai mondanivaló lázba hozta az apostolt.

6körülmények: a fordítói hagyomány szerint itt „hivatásról” kellene be-
szélnünk. a görög szövegben valóban  található, ami szó szerint el-
hívást jelent. ám ha „hivatásnak” fordítjuk, Pál mondanivalója érthetetlenné 
válik, mert ô azokra az életkörülményekre akarja irányítani az olvasó figyel-
mét, amelyek között a gyülekezet tagját Isten hívása elérte.68

7inkább élj az alkalommal: ezen a ponton valódi „crux interpretummal” 
(magyarázók keresztje, megpróbáltatása) van dolgunk. megint a mondat-
kezdô kötôszavakkal van gond:69 , ugyanis a fordulat tartalmaz egy 
ellentétes, egy feltételes és egy mellérendelô kötôszót. az ellentétes kötôszó 
szembeállítja a mondanivalót a megelôzô kijelentéssel: „rabszolgaként ért 
az elhívás? ne okozzon gondot neked!” De mit állítson a rabszolga a bele-
törôdéssel szembe? a feltételes kötôszó a  szócskával együtt jelentheti 
azt is, hogy a rabszolga vállalja a rabszolgai állapotát akkor „is, ha” szabad 
lehetne. ebben az apostol intelmét úgy kellene kiegészítenünk: „Inkább élj 

67 BD 326. §.
68 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 137—138. o.
69 Lásd az 1. számú szövegértelmezô jegyzetet.
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a rabszolgai állapotban tovább is!” De az ellentétes és feltételes mondatot 
legalább ilyen joggal érthetjük így is: „De ha szabaddá is lehetsz, inkább élj 
az alkalommal”, mármint a kapott szabadsággal.

Látható, hogy mekkora a tét: az apostol álláspontja forog kockán korának 
legérzékenyebb és legsúlyosabb szociális kérdésében. a kérdés nyelvtanilag 
aligha dönthetô el, ezért az exegétáknak a két értelmezés alapján megosztott 
tábora kortörténeti és tartalmi érvekkel igyekszik alátámasztani álláspontját. 
azok, akik szerint Pál itt azt kívánja a rabszolgától, hogy maradjon rabszol-
ga, még ha szabaddá is lehet, a gondolatmenet felépítésére hivatkoznak, 
mondván: az apostol minden mondatában az eddigi életkörülmények továb-
bi vállalására szólít fel. különös elôszeretettel hivatkoznak a kérdéses mon-
datot követô kijelentésre, amelyben az apostol úgy beszél a rabszolgáról, 
mint krisztus felszabadítottjáról.70 Úgy tûnik, mégis nyomósabb tartalmi 
érvek szólnak amellett, hogy Pál a kérdéses mondatában az alkalom kihasz-
nálására biztatja a rabszolgaként elhívott keresztyént, amennyiben lehetô-
sége nyílik a felszabadulásra. egy nyelvtani, bár nem perdöntô érv is alátá-
masztja ezt az értelmezési változatot: az „élj vele” felszólítás aorisztoszban 
áll, tehát mozzanatos cselekvést ad vissza, ami pedig inkább egy egyszeri 
lehetôség megragadására utal. ez utóbbi értelmezés is támaszkodhat a szö-
vegkörnyezetre. akik ugyanis ezzel a megoldással értenek egyet, felhívják a 
figyelmet arra a körülményre, hogy az egész házasságra vonatkozó fejezet-
ben az általánosan követendô magatartás mellett Pál a kivételeset is mindig 
megemlíti. Például a válás ellen szól, mégis számol elvált keresztyénekkel 
(lásd 7,11) vagy válni akaró, nem keresztyén házastárssal (lásd 7,15). ter-
mészetesnek tûnik tehát, hogy az apostol a rabszolgák esetében is tekintet-
tel van rendkívüli helyzetekre.71

mindezen túlmenôen megfontolandó még egy kortörténeti érv is. a rab-
szolga jogilag és gazdaságilag annyira ki volt szolgáltatva gazdájának, hogy 
nemigen ellenkezhetett vele, ha ura elhatározta — rendszerint végrendeletileg 
— felszabadítását.72 valószínûleg tehát Pál apostol sem feltételezhette, hogy 
a gyülekezetben található számos rabszolga (lásd 1kor 1,26kk) maga dönt-

70 Ezt a véleményt képviseli többek között Weiß 1910, 187—188. o; Schlier: 
ThWNT 2. 498. o.; Conzelmann 1969, 152. o.; Barrett 1968, 170—171. o.

71 Ezt a második változatot részesítik elônyben a legtöbb óegyházi atyán kívül a 
reformátorok is. Luther: WA 12,88. kk. 7,21-hez; Kálvin 1920, 97. o.; Az újabbak 
közül: Schlatter 1969, 231. kk. Rengstorf: ThWNT 2. 274. o. Weiser: EWNT 1. 851. o. 
Stuhlmacher 1975, 43. kk. Fascher 1980, 193. o. Lang 1986, 96—97. o. Schrage 
1991—2001, 2. 139. o. Vollenweider 1989, 234—235. o. Cserháti 1978, 162. o.

72 Lásd Brósz—Pólay 1974, 139—140. o.

Korinthus.indd   323 2008.04.02.   8:21:15



324

hetett sorsáról, felszabadulásáról vagy a rabszolgasors további vállalá-
sáról.73

8az Úrban: ez a fordulat valamilyen személlyel összefüggésben a magyar 
nyelvben furcsán hat. mégis élnünk kell vele, mert fontos eleme a páli teo-
lógiának. kifejezi azt a tényt, hogy Isten elhívása és szabadítása az Úrról, 
jézus krisztusról szóló igehirdetés által éri el az embert (lásd 2kor 2,12), 
továbbá azt a hatókört, amelyben az Isten Lelke erejével (lásd 2kor 3,17; 
2kor 5,17) az Úr munkáját végzi a gyülekezetben és a keresztyén ember 
életében. egyúttal azt az ösztönzést is, amely meghatározza a keresztyén 
gondolkodást és cselekvést (1thessz 3,8; 4,1; Fil 3,1), vagy csak egyszerûen 
a krisztus egyházához tartozást (gal 1,22).74

9az Úr felszabadítottja: az  fordulat latinul „libertinus 
domini”. a „libertinus” szó korabeli szakkifejezés a szabaddá lett rabszolgá-
ra. aki valamilyen módon felszabadult, továbbra is kötve volt gazdájához, 
annak ellenére, hogy kiszolgáltatott helyzete jogilag megszûnt. ez a változás 
fôként az utódok számára jelentett fontos fordulatot, mert nekik nem kellett 
már a rabszolgalét nyûgeit viselni. — értelmezési nehézséget ennek a szak-
kifejezésnek az Úrral való összekapcsolása okoz. Pál talán a bûn rabszolga-
ságából történt szabadításra céloz? vagy a már valamilyen módon szabaddá 
lett rabszolgáról van szó, aki keresztyénné lett? Szerintem az összefüggésnek 
leginkább az az értelmezés tesz eleget, amely számol a szembeállítás stílus-
elemével: a rabszolga szabadságot nyert krisztusban, még ha társadalmi 
helyzete nem is változott.

10Isten oldalán: a görög szövegben Istennel összekapcsolva szokatlan 
elöljárószót találunk: . az új protestáns fordítás „Isten elôtt” formában adja 
vissza a szókapcsolatot. ez a megoldás azonban inkább az -nak 
felel meg. a  dativusszal (részeshatározóval) „-nál/-nél”, „mellett” jelen-
tést hordoz. 

a LevéLréSzLet kIBontáSa Mielôtt Pál apostol folytatná válaszát a 
házasságról feltett kérdésekre, gondolatmenetében rövidebb kitérôt (a re-
torika nyelvén: digressziót) tesz. Még sincs szó arról, hogy elkalandoz-

73 Bartchy is ezzel érvel. Idézi Schrage 1991—2001, 2. 140. o. 509. jegyz. A rab-
szolgák helyzetérôl a korai császárkorban lásd Cserháti 1978, 152. o., 162. kk., 183. 
kk.

74 Lásd Foerster: ThWNT 3. 1094. o. Elliger: EWNT 1. 1094—1095. kol. Cserhá-
ti 1976, 28—29., 83—84., 207—208. o.
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na, hiszen a következôkben elmélyíti és más területekre is kiterjeszti 
a házassággal kapcsolatban elfoglalt teológiai álláspontját. Ezzel egy-
részt eléri azt, hogy a házasság nem marad elszigetelt terület, amely 
elvonatkoztatható lehetne az élet más területeitôl, a vallási hovatarto-
zástól vagy a társadalmi helyzettôl. Másrészt viszont ebbôl a szüksé-
gesnek ítélt lépésbôl arra is következtethetünk, hogy a korinthusi gyü-
lekezet hangadói szintén olyan összefüggô teológiai álláspontot kép-
viselhetnek, mégpedig szívósan, amellyel a keresztyén ember minden 
megnyilvánulását át akarják itatni.

Aligha tévedünk, ha a teológiai kihívást, amelyrôl Pál és a korin-
thusi rajongók között75 lényegében a vita zajlik, a keresztyén ember földi 
létének és feladatainak megítélésében látjuk. A korinthusi rajongók olyan 
viszonyokat szeretnének teremteni a maguk számára, amelyek még 
Isten eljövendô világának ígéreteihez tartoznak. Majd a fejezet 29kk 
verseiben látni fogjuk, hogy az apostolnak más oldalról is józanságra 
kell intenie gyülekezetének tagjait. Azokat tudniillik, akik „belera-
gadnak” a földi lét gondjaiba, és nem tudatosul bennük ennek a létnek 
átmeneti mivolta. Végeredményben mindkét „kitérôben”, ebben a 
mostaniban és majd a 29. verssel kezdôdôben is, Pál teológiailag el-
fogadható, helyes eszkatologikus szemléletre akarja eljuttatni a levél cím-
zett jeit. 

(17) Az elôzô szakasz mondanivalója meggyôzhetett minket arról, 
hogy mint minden emberi együttélés, a korinthusi férjek és feleségek 
házassága is igen változatos képet mutat, és keresztyénként sem köny-
nyû eligazodni benne. Elôfordulhatott olyan eset is, amikor kényte-
len-kelletlen bele kellett törôdniük a házasság felbontásába, mert a 
nem keresztyén házasfelet békés úton már nem tarthatták vissza (lásd 
7,15). Mégis valamiféle Ariadné-fonál, megbízható és használható 
szempont a házasság labirintusában is segítségünkre lehet, s Pál a kö-
vetkezôkben erre akarja felhívni a figyelmet.

Mert ha bizonyos rendkívüli esetekben elkerülhetetlen is, hogy gyö-
keresen változtassunk addigi életkörülményeinken, máskülönben a 
dolgok szokott menetében az apostol szerint két lehetôséggel kell szá-
molnunk: Kiki járja úgy életútját, ahogy az Úr Jézus adta osztály

75 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetének c) pontja alatt.
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részül neki, amikor feladattal bízta meg, és felruházta az ehhez szük-
séges karizmákkal, kegyelmi ajándékokkal. Életkörülményei tehát ki-
nek-kinek nagymértékben attól függnek, hogy például a nem házas 
életformára vagy pedig a házaséletre kapott erôt Istentôl (lásd 7,7). 
Másrészt, amennyiben a keresztyén küldetés nem igényli az életforma 
gyökeres megváltoztatását, járja úgy kiki életútját, az életnek azok 
között a feltételei között, ahogy akkor élt, amikor elhívta ôt Isten 
egyszer s mindenkorra „az ô Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal 
való közösségre” (1Kor 1,9). Természetesen nem „az Isten parancsai-
val” (lásd 7,19) nem törôdô élet folytatásáról van szó, hanem az olyan 
élethelyzetek további vállalásáról, amilyenekre Pál alább példát fog 
felhozni.

Alapvetô teológiai felismeréssel van dolgunk, nem csupán a korin-
thusi gyülekezetet érintô helyi érvénnyel. Ezért rendelkezett így az 
életkörülmények megváltoztatásával kapcsolatban minden más gyü
lekezetben is. Schrage úgy véli, hogy erre azért volt szükség, mert „a 
rajongás és az aszkézis nem csak a korinthusi gyülekezetet fenyeget-
te”.76 Pál más levelei azonban nem azt a benyomást keltik, mintha a 
korinthusi gyülekezetben fejét felütô szélsôség más páli gyülekezetben 
is gondot okozna. Feltehetôen ez a többi gyülekezetre vonatkozó meg-
jegyzés is a korinthusi keresztyéneknek szól. Az apostolnak hasonló, 
a többi gyülekezetet is a látókörbe bevonó célzásaival a levélnek nem 
egy helyén találkozhatunk (vö. 1,2; 4,17; 14,33), amibôl arra a követ-
keztetésre juthatunk, hogy az önelégültség és elbizakodottság az egyes 
híveken túl magát a gyülekezeti közfelfogást is jellemezte (vö. 4,8). 
Ezért a korinthusi gyülekezetben bizonyára nem tenghetett túl az „öku-
menikus” tudat, és nem szívesen igazíthatták istentiszteleti életüket és álta
lában életrendjüket a többi gyülekezetéhez. Magának az egész gyülekezetnek 
is rá kell döbbennie, hogy csupán egy tagja az egyház egészének, Krisz-
tus testének (lásd 12,12.27), és reá van utalva a többi gyülekezetre, 
amint a többinek is szüksége van ôreá.

(18—19) A házassághoz fogható meghatározó életkörülmény a val
lási hovatartozás, ezért az apostol elôször az embernek ezt a kötôdését 
állítja párhuzamba a házastársi kapcsolattal. Az ô korában különösen 

76 Schrage 1991—2001, 2. 134. o.
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is áttörhetetlennek tûnô kerítésfal (vö. Ef 2,14kk) magasodott zsidó 
és pogány között. Aki ragaszkodott zsidó mivoltához, az egyetlen Is-
tenbe vetett hite és az Isten törvényéhez aprólékosan igazodó élete 
miatt mereven elhatárolódott a pogány embertôl és az ô életformájától. 
A pogányok viszont ellenérzéssel fogadták ezt a másságot, és gyakran 
kirobbantott véres pogromokban vezették le indulataikat. Fôképpen a 
Római Birodalom második legnagyobb városában, az egyiptomi Ale-
xandriában vált élessé ez az ellentét, amirôl Philónnak, a nagy zsidó 
filozófusnak a Caligula császárhoz küldött követség viszontagságairól 
szóló beszámolójából (Legatio ad Gaium) értesülhetünk. 

A korai keresztyénségben igen súlyos és könnyen végzetessé váló 
vitát váltott ki az a kérdés, hogy a keresztyénné lett pogánynak vállal-
nia kell-e a zsidó életformát, vagy fordítva: Krisztus-hívô zsidónak a 
pogányok életmódját. Mindkét esetben addig áthághatatlannak tûnô 
falakat kellett az érintetteknek maguk mögött hagyniuk. Egy ilyen lépés 
nehézségeit jól szemlélteti a Galata levélben leírt „antiókhiai közjáték” 
(2,11kk). Igazat kell adnunk a magyarázók többségének, akik szerint 
a galáciai gyülekezetekben és másutt Pálnak olyan sok gondot okozó 
judaista prédikátorok, akik a zsidó életformát a pogány eredetû keresz-
tyénekre is rá akarták kényszeríteni (vö. Gal 5,7kk), legalábbis ebben 
az idôszakban Korinthusban még nem jelentek meg. Mégis, az élet-
formaváltás súlyos nehézségeinek és következményeinek a korinthusi 
keresztyének is tudatában lehettek.

Pál világossá teszi, hogy Isten egy ilyen lépés megtételét nem is kí-
vánja meg az embertôl. Ráadásul az életkörülmények megváltoztatása 
önmagában amúgy sem oldana meg semmit. Ezért ha körülmetélten 
ért valakit az elhívás, ne próbáljon változtatni rajta; ha körülme
téletlenül ért valakit az elhívás, ne metélkedjék körül! A körülme-
télkedés említése ebben az esetben a zsidó életforma minden meg-
nyilvánulását felidézi mint rész, amely helytáll az egészért (pars pro 
toto), míg a körülmetéletlenség is túlmutat önmagán, és ez a testi jel 
a pogány mivoltot képviseli mindenestül. 

Ezek után nehéz elfogadni, hogy ezeknek az egész életre kiható kö-
tôdéseknek nincs jelentôségük. Pedig az apostol teológiai meggyôzô-
dése szerint a körülmetélkedés semmi, de ugyanúgy a körülmeté
letlenség is semmi, mert egyedül Isten parancsainak megtartása 
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számít. Hasonló felépítésû magvas kijelentést találhatunk Gal 5,6-ban 
és Gal 6,15-ben. Mindkét helyen, hasonlóan a korinthusi levélben itt 
található mondathoz, a körülmetélkedés, illetve körülmetéletlenség, 
értsd: zsidó vagy nem zsidó kultúra és életforma adiaforonnak, azaz 
nem üdvösségbe vágó feltételnek minôsül. Csak míg Gal 5,6-ban a 
„szeretet által munkálkodó hit”, Gal 6,15-ben pedig az „új teremtés” 
az, ami számít, itt, 1Kor 7,19-ben „az Isten parancsainak megtartása”, 
vagyis teljesítése.

Meglepô, hogy míg az apostol a másik két helyen Isten cselekvését 
és az abba kapaszkodó hit döntô szerepét hangsúlyozza az üdvösség 
kérdéseiben, itt most a zsidó rabbik tanításának megfelelôen az Isten 
törvényének engedelmes, mégpedig a jó fáradhatatlan cselekvésében 
engedelmes élet kerül elôtérbe. Isten parancsait ugyanis az „tartja” és 
„ôrzi meg”, aki nemcsak számon tartja, hanem cselekszi is azokat. Meg-
ütközést azonban ez a szokatlan hangsúly csak annak jelenthet, aki 
nem veszi észre, hogy mi sem áll távolabb Páltól, mint a cselekedetek 
fontosságának alábecsülése. Gondolhatunk Gal 6,9-re, ahol intése így 
hangzik: „A jó cselekvésében pedig ne fáradjatok el!” Vagy Fil 4,9-re: 
„Amit pedig tanultatok, és átvettetek, és hallottatok tôlem, és láttatok 
nálam, azt cselekedjétek!” A végsô ítélet szempontjának is azt tekinti, 
amit ki-ki „cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt”. Számára csupán a jó 
cselekedetek helye és szerepe az emberi életben kérdéses. Megelôzi-e vagy kö-
veti — hogy a szakasz kulcsszavával éljünk — Isten kegyelmes elhívását? 
Pálnál pedig nem kétséges: Isten meg nem érdemelt szeretete az elhí-
vottat a jó cselekvésére szorítja (vö. 2Kor 5,14; Róm 12,1kk stb.). 

Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az apostol itt nem a tör-
vény, hanem „Isten parancsainak megtartásáról” beszél. A  (tör-
vény) egyes rendelkezései és az  (parancs) mind a rabbinizmus-
ban, mind pedig az újszövetségi iratokban rokon jelentésû szavak, és 
használatukban nehéz következetességet felfedezni.77 Mégis az  
az a görög szó, amelyet az Újszövetség elôszeretettel vesz igénybe ak-
kor, amikor Istennek Jézus Krisztus által kifejtett akaratát hozza szóba. 
Ez áll az eredeti szövegben, amikor Jézus megfeddi ellenfeleit amiatt, 

77 Lásd Schrenk: ThWNT 2. 541. kk. Limbeck: EWNT 1. 1121. kk.
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hogy Isten törvényén alapuló, de emberek által kimódolt és áthagyo-
mányozott rendelkezések kedvéért Isten „parancsát” megvetik (Mk 
7,8—9 és párh.). Ezzel a szóval kérdeznek Jézus vitapartnerei a „nagy 
parancsolatra a törvényben”, és Jézus is ezzel él, amikor az Isten és fele
barát iránti szeretet kettôs „nagy parancsolatában” adja meg a választ 
(Mk 12,28kk és párh.). Ezt a jézusi szóhasználatot veszi át Pál is Róm 
13,9-ben, ahol arról ír, hogy a tízparancsolat különbözô parancsola-
tait a felebarát iránti szeretet parancsa foglalja össze. Ebben a felfogás-
ban értendô mondanivalója, még ha a körülmetélkedés vagy körül-
metéletlenség fontosságával szemben „Isten parancsainak megtartását” 
is hangsúlyozza.

Bizonyára az sem tekinthetô véletlennek, hogy míg a Galatákhoz írt 
levelében a körülmetélkedés körül kialakult vitában a hitre, illetve az 
új teremtésre mutat rá, addig a korinthusiaknak Isten parancsainak 
megtartását helyezi a szívére. Ez azzal függhet össze, hogy a korin-
thusi gyülekezet egyes rajongó tagjainak meggyôzôdése szerint a Krisz-
tusban hívô ember életvitelétôl függetlenül olyan pneumatikus, lénye-
gi változáson esett át, amelyet már semmi sem vehet el tôlük. Ezzel 
szemben a levélnek csupán az eddig terjedô részében is egy sereg olyan 
bûn került napvilágra, amely mind végzetessé válhat a gyülekezet és 
tagjai számára, ezért alig van idôszerûbb dolog, mint Isten parancsait emlé
kezetükbe idézni és azok megtartását sürgetni.

(20—22) Mintegy összefoglalva az elôzôeket és elôkészítve a követ-
kezôket, refrénként ismétlôdik meg az alapgondolat: Kiki amilyen 
körülmények között elhívatott, maradjon meg azokban. Kényes 
területrôl hozza az apostol a következô példát, ezért nem árt újra tu-
datosítania olvasóiban, hogy nem az életkörülményeik változása hozza el 
az igazi változást életükben. Ezért akármennyire is fájhat annak, aki kény-
telen elszenvedni ezt az emberhez nem méltó állapotot, mégis kimond-
ja: Rabszolgaként ért az elhívás? Ne okozzon gondot neked! A 
rabszolgasors rendkívül változatos volt. A magát megbecsülô és hasz-
nossá tevô rabszolgával gazdája gyakorta emberségesen bánt, és késô 
öregkoráig gondoskodott róla. Mindenesetre a létbizonytalanság nem 
fenyegette úgy, mint a szabad, ám nincstelen városi proletárt vagy fa-
lusi zsellért. Egyvalami azonban minden rabszolgának elviselhetetlenül 
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hiányzott: az önrendelkezés joga. Gazdája rendelkezett ideje, de igen sok 
esetben vallásos tevékenysége felett is. Elképzelhetô, hogy a keresztyén 
hitre jutott rabszolgát ez a helyzet mennyire akadályozhatta hite gya-
korlásában, a gyülekezeti életben való részvételben. Érthetô hát, ha 
csillapíthatatlan sóvárgás töltötte el a szabad élet után. Pál nem rója 
meg ezért, csak azt szeretné, ha sorsa nem nehezedne szívére, és nem béní
taná meg hitében és szeretetében.

Mégis mielôtt rávilágítana a legalapvetôbb változásra és az egyedül 
fontos kötôdésre, szóba hozza azt a lehetôséget is, hogy a keresztyén 
rabszolgának alkalma nyílik törvényes úton elnyerni szabadságát. Eb-
ben az esetben arra biztatja: Ha szabaddá is lehetsz, inkább élj az 
alkalommal! Igen, ne tegye fel a rabszolga egy lapra, a felszabadulás-
ra az életét, mert a rabszolgasors nem volt akadálya elhívásának. De ne 
legyen oly módon sem foglya életkörülményeinek, hogy akkor sem változ-
tat rajtuk, ha erre lehetôsége nyílik. 

A mindent meghatározó kapcsolat az elhívottak számára a kötôdés 
Urukhoz, Jézus Krisztushoz. Ezért az Úrban elhívott rabszolga az Úr 
felszabadítottja, hasonlóképpen a szabad emberként elhívott az 
Úr rabszolgája. Szabadság vagy rabszolgaság tehát valójában a Jézus 
Krisztussal való kapcsolaton múlik. Ez az ellentmondásos helyzet érthe-
tôvé válik abban a pillanatban, amikor Isten elhívó munkájának termé-
szetére gondolunk. Isten hívása, szeretetének vonzása nem magától 
értetôdô, az csak az Úrban, a Jézus Krisztus által vállalt szolgálatban 
és áldozatban lett nyilvánvaló. Az így nyomatékossá tett meghívás az 
Úr által rendelt78 és ösztönzött igehirdetôi szolgálat által jut el a cím-
zettekhez. Ha pedig minden az Úron múlik, akkor mindenestül rá va-
gyunk utalva, akkor a hozzá való kötôdés életbevágó. „Minden a tietek, 
ti pedig a Krisztuséi” — mondta Pál már 1Kor 3,22—23-ban. Ebben a 
kötôdésben lényegében szabad lehet a rabszolga is, de egyúttal elkö-
telezetté válik az is, aki szabadnak született. Hasonló gondolatokat a 
sztoikus filozófusoknál is találunk. Szerintük a rabszolga is lehet sza-
bad, ha megôrzi belsô függetlenségét, de a szabad is rabszolga, ha vá-
gyainak rabjává lesz. Jellemzô, amit a sztoikus filozófus, Seneca idéz 

78 Lásd a 17. vers értelmezését.
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Epikurosztól: „Ha az igazi szabadságot akarod elnyerni, a filozófia rab-
szolgájának kell lenned.”79 Pál és a sztoikusok álláspontja között azon-
ban van egy lényeges különbség: a sztoikusok belsô szabadságuk biz-
tosítékát belátásuk helyességében vélik megtalálni, Pál pedig a Krisz-
tushoz való kötôdésben. 

(23—24) Pál tisztában van az életkörülményekkel összefüggô dön-
téseknek az ember életútját meghatározó, súlyos következményeivel, 
akár változtatásról, akár ragaszkodásról legyen szó. Egyáltalán nem 
könnyû tehát a keresztyén embernek mindezekben Ura akaratát kö-
vetni. Ezért igyekszik szavait még nyomatékosabbá tenni, mindenek-
elôtt — a retorika nyelvén — a „pazarlás veszélyét” felidézô érveléssel:80 
„Áron vétettetek meg!” Errôl a tömör, metaforikus kijelentésrôl sok 
szó esett már az 1Kor 6,20-hoz tartozó jegyzetben és magyarázatban, 
ezért álljon itt csupán egy rövid összefoglaló a legfontosabb elemekrôl. 
A felidézett kép, metafora sokat vitatott eredetét illetôen a szöveg-
összefüggés ezen a helyen kétségtelenül a rabszolgák kiváltásának ese-
ményére utal (21. vers). Ám az apostol által használt kép hangsúlya 
nem annyira a rabszolga felszabadulására, mint inkább a tulajdonvi-
szonyok megváltozására kerül. Az Isten által elhívott embernek új gaz-
dája lett, Jézus Krisztus. Szabadulásának feltétele minden más kényszer alól 
éppen ebben a kötôdésben van (1Kor 3,22—23). Tudnia kell azonban min-
den elhívott rabszolgának, de szabad embernek is, hogy nem a „tulaj-
doni lapok” formális, adminisztratív kicserélésérôl van szó. Mint ahogy 
az ember bûnös megkötözöttsége sem pusztán mondvacsinált, könnyen 
elintézhetô rabság. Hogy Isten bûnbocsátó, hazahívó szeretete elég 
erôs és meggyôzô legyen az ember megrögzült hitetlenségének és ellen-
állásának leküzdésére, Jézus Krisztusnak az életével kellett fizetnie, még
pedig a gyalázat fáján, a keresztfán (vö. 1Kor 1,17—18; Gal 5,11; Fil 2,8; 
3,18). 

Isten elhívottainak ezt az árat kell szem elôtt tartaniuk, hogy ne le
gyenek emberek rabszolgái. A mondat zavarba ejtô, mert néhány 

79 Lucius Annaeus 26. o. Lásd még Schrage 1991—2001, 2. 139., 141. o., 513., 
514. jegyz.

80 Siegert 1985, 214. o. 74. jegyz., 62—63. o.
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verssel elôbb még azt hangsúlyozta az apostol, hogy a keresztyén rab-
szolga ne helyzetének megváltozásába vesse minden reményét. Nyilván 
itt már átvitt értelemben esik szó a rabszolgaságról, „mert az intés 
egyaránt tartozik a szabad emberre és a rabszolgára”.81 Ha viszont átvitt 
értelemben kell értenünk, nem világos, hogy milyen függô viszonytól 
óv az apostol. Már használta ebben a fejezetben ilyen nem várt módon 
a rabszolgaság képét, amikor a 15. versben azt az álláspontot képvi-
selte, hogy a keresztyén házastárs nincs kötve a pogány félhez, ha az 
válni akar. Életkörülményei ugyanis ennyire nem függhetnek egy másik ember
tôl. Most is valami hasonló tartalma lehet az intésnek. Mert amikor a 
rajongók életkörülményeik megváltoztatásával akarják Isten eljövendô 
világát elôrehozni, minden látszat ellenére emberi szempontokat érvé-
nyesítenek.

Ezért Pál még egyszer megfogalmazza azt az útmutatást, amely el-
igazíthatja a gyülekezet tagjait az életkörülmények megváltoztatásának 
kényes kérdésében: Kiki amiben az elhívás érte, testvéreim, abban 
maradjon is meg Isten oldalán! Egyszóval vállalják helyüket és sor-
sukat az életben, de mindeközben álljanak Isten pártján, hiszen erre az 
oldalra hívta el ôket Isten. Érdemes Lutherre figyelnünk, aki ehhez a 
vershez a következôket fûzi: „Mert ez az elhívás eredményezi azt, hogy 
bûnös élethelyzeted (Stand) kegyes élethelyzetté változik, úgyhogy 
nem követsz el bûnt, ha benne maradsz; és te minden tekintetben sza-
bad vagy Isten oldalán a hit által, de az emberek között mindenki szol-
gája vagy a szeretet által.”82

4. tanácsok házasodni készülôk számára 
(7,25—38)

(25) A hajadonokról1 pedig parancsom az Úrtól nincsen,2 tanácsot 
azonban adok, mint aki irgalmat nyertem az Úrtól, hogy hitelt 
érdemlô3 lehessek. (26) Azt tartom tehát jónak a bekövetkezett 

81 Schrage 1991—2001, 2. 142—143. o.
82 WA 12,88. kk. 1Kor 7,24-hez.
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szükségállapot4 miatt, hogy jó az embernek maradnia úgy, ahogy 
van. (27) Jegyesség5 köt egy nôhöz?6 — ne igyekezz felbontani; 
felbontottad a jegyességed egy nôvel? — ne keress másik nôt! (28) 
De ha meg is házasodsz, nem követsz el bûnt, és ha a hajadon 
leány férjhez megy, nem követ el bûnt. Gyötrelmet7 szereznek 
azonban az ilyenek testüknek, holott én kímélni szeretnélek8 ti
teket.

(29) Azt pedig állítom, testvéreim, hogy az idô9 összetorlódott;10 
egyebek között azért, hogy akiknek van is feleségük, úgy éljenek, 
mint akiknek nincsen,11 (30) és akik sírnak, mint akik nem sírnak, 
akik örülnek, mint akik nem örülnek, akik vásárolnak valamit, 
mint akik nem birtokolják azt, (31) és akik hasznukra fordítják a 
világot, mint akik nem húznak hasznot belôle;12 eltûnik ugyanis 
ennek a világnak arculata.13 (32) Szeretném, ha gond nem terhel
ne titeket. Aki nôtlen, annak az Úr dolgaira van gondja: miképp 
nyerhetné el az Úr tetszését. (33) Aki pedig megházasodik, annak 
a világ dolgaira van gondja: miképp nyerhetné el a felesége tet
szését (34) — és máris kettôsségbe bonyolódott.14 A nem férjes 
asszonynak és a hajadonnak is az Úr dolgaira van gondja, hogy 
megszenteltté15 legyen mind testben, mind lélekben; aki pedig 
férjhez megy, annak a világ dolgaira van gondja: miképp nyerhet
né el a férje tetszését? (35) Márpedig ezt csakis a ti javatokra 
mondom, nem azért, hogy hurkot16 vessek nektek, hanem a tisz
tesség és az Úr iránt tanúsított, vonakodástól mentes állhatatos
ság kedvéért.

(36) Amennyiben pedig valaki tisztességtelen dolognak tekin
ti jegyesével szemben,17 ha szenvedélye történetesen tetôfokára 
hágott,18 és így aminek lennie kell, megtörténik, akkor amit kíván, 
tegye meg, házasodjanak össze! (37) Aki pedig szívében szilárdan 
áll, nem lévén kényszer alatt, saját vágya felett pedig hatalma van, 
és eldöntötte szívében, hogy jegyesét megôrzi hajadonnak,19 jól 
teszi. (38) Úgyhogy az is, aki házasságot köt a jegyesével, helye
sen cselekszik, és aki nem köt, még helyesebben fog cselekedni.
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a Szöveg érteLme 1A hajadonokról: a görögben itt  
áll, ami pontosan fordítva: „a szüzekrôl”. a szövegben azonban eladósorban 
levô leányokról van szó, akik természetesen egyúttal szûzi állapotban is le-
hettek. a szakaszban viszont a házasság kérdései kerülnek szóba, és nem 
a szüzességé. talán a „hajadonok” fordítás a legalkalmasabb arra, hogy a 
nôknek ezt a sajátos helyzetben levô csoportját megjelölje.

az igazán kemény feladatot a magyarázók számára azonban az a kérdés 
jelenti, hogy milyen minôségben szerepel a hajadon életében az a férfi, aki 
sorsát kezében tartja. tulajdonképpen már a „hajadon” fordítás megválasz-
tása is ebben a kérdésben elfoglalt állásponton múlott. a kérdésre adott 
válaszoknak lényegében öt típusát lehet elkülöníteni. a) az apa vagy a gyám 
az, akire a döntés felelôssége hárul a hajadon kiházasításában. ebbôl a szem-
pontból értelmezték Pál szavait már az ókorban, a reformáció idején,83 és a 
magyar fordítások is kivétel nélkül. kissé következetlenül ugyan, de még az 
1990. évi revideált új protestáns fordítás is. b) Pál olyan férfiakhoz és nôkhöz 
szól, akik megfogadták, hogy „lelki házasságban”, szûzen, testi kapcsolat 
nélkül élnek egymással, de a testi vágy legyûri ôket.84 c) egy keresztyén rab-
szolgatartó és egy rabszolgalány kényes viszonyáról lenne szó.85 d) talán 
sógorházasság esete forog fenn (vö. 5móz 25,5kk), és az apostol ebben akar 
útmutatást adni.86 e) a tanács egymásnak eljegyzett fiataloknak szól, akiket 
megzavart a gyülekezetben lábra kapott házasságellenes felfogás.87 

a c) és d) változatot nyugodtan kizárhatjuk a mérlegelésbôl, mert a korin-
thusi gyülekezetben ezek legfeljebb egyedi esetek lehettek, s az ilyen rend-
kívüli ügyekre az apostol valószínûleg nem szentelt volna ennyi energiát. az 
elsô változat mellett nyomós érvek szólnak. a görög jog nem ismerte a je-
gyesség intézményét. kétségtelenül a római jog alapján az apának volt a 

83 Luther: „Ezek az igék megmutatják, hogy a gyermekek galádul maguk nem 
dönthetnek házasság vagy pártában maradás dolgában.” WA 12,88. kk. a 36. vers-
hez. Kálvin: „Minden apának tudnia kell, hogy mi az illendô a leányának.” Kálvin 
1920, 104. o.

84 Így gondolja többek között Weiß 1910, 195. o.; Delling: ThWNT 5. 835. o.; 
Manson 1962, 199—200. o.; Hurd 1983, 169. kk.; Bultmann 1959, 105. o.; Käsemann 
1968, 2. 213. o.

85 Klauck 1984, 58. o. és még néhányan.
86 Ford 1964, 361. kk.
87 E mellett a feltételezés mellett van Schrenk: ThWNT 3. 60—61. o.; Conzelmann 

1969, 156. o.; Barrett 1968, 184. o.; Fitzmyer: EWNT 94—95. kol.; Schrage 1991—  
2001, 2. 152. kk., 576. kk. jegyz., de rajtuk kívül még sokan mások is az utóbbi 
évtize dekben.
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legtöbb joga leánya férjhezmenetelébe beleszólni.88 a  ige általában 
tárgyas jelentést hordoz, és ennek megfelelôen a 38. versben két ízben is 
inkább „megházasítani” értelemben kell fordítani. a „lelki házasságot” fel-
tételezô b) változat tetszetôs, mert beleillene a korinthusiak rajongó szem-
léletébe, de egyháztörténeti adatok ilyen törekvésekrôl csak a késôbbi gnosz-
tikus, majd óegyházi gyakorlatra vonatkozóan vannak.89 végül mérlegre kell 
tennünk, hogy ezek után miért került mégis az e) változat elôtérbe. ha vala-
miféle „lelki házasság” volna az apostoli intelmek kiváltó oka, Pál bizonyára 
nem hagyta volna ennyiben, és nem biztatná rá a 37. versben a házasulan-
dókat. De bármennyire meggyôzôek is az elsô változatban található érvek, 
alaposabb megfontolás után mégis kétségeink támadnak. a jegyesség intéz-
ménye nem lehetett ismeretlen a korinthusiak számára. nemcsak azért, mert 
a zsidóság ismerte azt (vö. mt 1,18), hanem mert a római jog is — és korin-
thus római jogú városában ez volt érvényben — intézkedett a jegyességrôl, a 
„sponsaliáról”.90 ezenkívül a 36. verset végképpen nem lehet az apára érteni, 
hiszen leányával csak nem házasodhat össze ()! ehhez még hoz-
zátehetjük: az Újszövetség korában a  ige már elôfordul bennható, 
„megházasodni” értelemben is.91

2parancsom az Úrtól nincsen: érdemes megszívlelni orr és Walther ész-
revételét Pálnak errôl a kijelentésérôl: „azért közli most a maga tanácsát, 
mert nem talál — a jegyesekre nézve — semmi alkalmazhatót az Úrtól szárma-
zó és hozzá eljuttatott hagyományban. ez azt sugallja, hogy tudomása volt 
az Úr szavainak valamilyen gyûjteményérôl..., mert ezeknek az igéknek el-
kötelezô tekintélyük volt...”92 ez az apostol szavaiból levont következtetés 
annak a teológiai vitának a fényében válik jelentôssé, amely elsôsorban Bult-
mann munkásságához kapcsolódik. ô ugyanis azt tartja, hogy „jézus ige-
hirdetése Pál számára, legalábbis lényegét tekintve, jelentéktelen”.93 azok a 
jézustól vett idézetek, fôként pedig a jézusi eredetre utaló, talán nem is tu-
datos áthallások, amelyekre az apostol leveleiben lépten-nyomon rábukka-
nunk, joggal megkérdôjelezik ezt a bultmanni álláspontot.94

88 Lásd Brósz—Pólay 1974, 373., 385. §.
89 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 208—209. o.
90 Brósz—Pólay 1974, 382. §.
91 Lásd Lietzmann—Kümmel 1969, 35—36. o. BD 101. § 44. WbNT 299. kol.  

Schrage 1991—2001, 2. 198. o. 826. jegyz.
92 Orr—Walther 1976, 220. o.
93 Bultmann 1993, 1. 190—191. o. Bultmann 1959, 189—190. o.
94 Lásd még Cserháti 1996, 98. kk.
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3hitelt érdemlô: a  melléknév ugyanabba a szócsaládba tartozik, 
mint a , a „hit”, vagy olykor „hûség”. olykor valóban elôfordul, hogy 
a melléknévi alak a krisztus-hitre jutott emberre utal (vö. 2kor 6,15; ef 1,1), 
de jelentéstartalmában többnyire a hûség és a megbízhatóság mozzanata 
kerül elôtérbe (például 1kor 4,2; 1tim 1,12). ebben az összefüggésben, 
amikor az apostol szavának a súlya a tét, a „hitelt érdemlô” változat tûnik a 
legmegfelelôbbnek.

4bekövetkezett szükségállapot: a jelzô az eredeti szövegben befejezett 
melléknévi igenév (participium perfectum). több magyarázó ezzel szemben 
inkább jelenben beálló eseményre történô utalást lát a kifejezésben. nyelv-
tanilag azonban ez nem támasztható alá, de nem felel meg az apostol látás-
módjának sem, aki szerint máris eszkatologikus idôket élünk (lásd 31c). 
jónak látszott „szükségállapottal” fordítani a görög  szót, amely gaz-
dag jelentéstartalmat hordoz, a kínpadtól a természeti parancson és végze-
ten át a kényszerhelyzetig. az új protestáns fordítás itt „megpróbáltatások-
ról” beszél, amely a szónak túl szabad értelmezése. De az sem valószínû, 
hogy Pál itt fatalista módon a kikerülhetetlen végzetrôl akarna beszélni. két-
ségtelen, hogy a végsô, eszkatologikus idôk megnyilvánulásaira kívánja fel-
hívni olvasói figyelmét (lásd a 29. verset). akkor pedig erre a „szükségállapot” 
kifejezésnél nehéz alkalmasabb szót találni.

5Jegyesség: a szakasz 1. jegyzetében már említettük és meg is indokol-
tuk, hogy az apostol most olyan gyülekezeti tagok helyzetét veszi sorra, akik 
eljegyezték egymást. ennek megfelelôen a görög  (megkötni) ige a szó-
ban forgó mondatban nem a házasság megkötésére (lásd új protestáns for-
dítás), hanem a jegyesek elkötelezésére utal. 

6egy nôhöz: a  fônév fordítása általában így hangzik: „asszony”. 
ebben az összefüggésben azonban ez a fordítás félrevezetô lenne, mert a 
magyar nyelvben az „asszony” szóval rendszerint már férjezett vagy idôsebb 
nôre utalunk. „Leánynak” azonban mégsem fordíthatjuk, mert nem tudhatjuk, 
hogy milyen korú nôk a megszólítottak. A görög nyelvben nem olyan árnyal-
tak a családi állapotra utaló kifejezések, mint a magyarban. 

7Gyötrelmet: az egész szakasz hangvételének megfelelôen itt a  szó 
inkább a végsô idôk megpróbáltatásai által okozott szenvedéseket jelöli meg 
(vö. 2kor 1,4; róm 2,9 stb.), mint az esendô emberi léttel vagy a bûnös em-
beri természettel együtt járót. a „test” ebben az esetben éppen ezért nem 
az ember bûnös valójára céloz, mint Pálnál oly sok esetben, hanem a fájda-
lomra érzékeny hús-vér emberre.

8kímélni szeretnélek: az eredeti szövegben befejezetlen állapotú (imper-
fectumi) igealak van, és az ilyen alakot nem elôször kellett imperfectum de 
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conatu, vagyis meg-megújuló igyekezetet kifejezô nyelvtani formának tekin-
tenünk.

9az idô: az Újszövetség eredeti szövege az idô fogalmát két, tartalmilag 
egymástól különbözô szóval adja vissza:  és . azt mondhatnánk, 
hogy az elsô az idô tartamát, a második viszont a tartalmát állítja elôtérbe. 
az utóbbit olykor „alkalomnak” is fordíthatjuk, mert olyan idôpontot jelöl, 
amely valamire lehetôséget nyújt. ez a lehetôség viszont nem áll rendelke-
zésünkre, amikor ez a bizonyos idôpont már a múlté.

10összetorlódott: Szokatlanul hangzik. a hagyományos fordítás ugyanis: 
az idô „rövidre van szabva”. a  ige azonban nem a „vágni”, hanem 
az „összenyomni” jelentést hordozza. Szenvedô alakban joggal fordíthatjuk 
így: összetorlódott. ez a változat egyébként érzékletesebben adja vissza az 
apostol eszkatologikus szemléletét. 

11mint akiknek nincsen: nyelvtani érv nem szól amellett, hogy a fordítói 
szokást követve itt „mintha” kötôszóval éljünk. De Pál nem olyasmire akarja 
rábeszélni olvasóit, ami csak úgy tûnik, mintha olyan volna, amilyennek lát-
szik. az utolsó idôkben az Isten népébe tartozóknak valóban nem létezônek 
kell tekinteniük mindazt, amit az apostol felsorol.

12mint akik nem húznak hasznot belôle: az apostol eddig ellentétes 
párhuzamokban fogalmazott, most viszont a kijelentés második tagja nem 
teljesen visszája az elsônek. Inkább szójátékról beszélhetünk: a  
participiumra (melléknévi igenévre)  rímel. hogyan adhatnánk 
vissza ezt magyar nyelven? Szinte kínálja magát az „élni valamivel” és a 
„visszaélni valamivel” ellentétpár. ez viszont nem felel meg egészen a görög 
szóhasználatnak. a  csupán intenzívebbé teszi a  szót. 
így alakult ki a legmegfelelôbbnek vélt fordítás.

13a világnak arculata: a görög szövegben a világ -járól van szó. a 
 megtalálható még a Filippi levél krisztus-himnuszában (2,7), ahol a 
szó jelentése szintén nagyon vitatott. a vulgata ott a „habitus” kifejezéssel 
él, jelen esetben viszont a „figura”-val. mindkét latin szó a dolgok és jelen-
ségek külsô megjelenési formájára utal. ezek szerint a helyes fordítás „meg-
nyilvánulás” vagy „jellegzetesség” lenne,95 vagyis olyasmi, ami a dolgokból 
és jelenségekbôl kívülrôl megragadható (, vö. ). ebbe az irányba 
mutat a filozófiai szóhasználat is. Platónnál nemegyszer szópárként fordul 
elô a „szín” és a „forma”.96 ha így kellene érteni Pál kijelentését, akkor ô a 
jelen világ felületi és nem lényegi változásáról beszélne. ezért azután több 

95 Lásd Schneider: ThWNT 7. 957. o.
96 Állam X.601a.
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magyarázó is arra hivatkozik, hogy a  jelentéstartalmában a lényeget 
érintô vagy arról árulkodó jellegzetesség is megtalálható. 1kor 7,31-ben „a 
lényegrôl van szó, amennyiben az megmutatkozik” — állítja käsemann.97 tu-
lajdonképpen mindketten az arisztotelészi filozófiát érvényesítik, amely sze-
rint „forma dat esse rei”, vagyis „a forma adja meg a dolgok lényegét”. mind-
ennek Pál kijelentésére vonatkozó következményeit vonja le Pöhlmann: „ha 
a világ a sajátos megjelenési formájában elmúlik, nem marad meg a leg-
belsôbb lényege sem. a végsô eseményeket érintô páli várakozások sokkal 
inkább a világ teljes elmúlásával számolnak.”98 ezért látszott jónak az „arcu-
lat” fordítást választani, mert ez a szó a Magyar értelmezô kéziszótár szerint99 
valaminek jellemzô külsô képét, formáját is jelentheti.

14máris kettôsségbe bonyolódott:  (mediopasszív perfec-
tum): megosztottá lett. az „élete megosztott” fordítás (lásd új protestáns 
fordítás) túlmegy az eredeti szöveg szándékán, mert az apostol inkább a 
különbözô igényekbôl adódó belsô feszültségre céloz, mint kétirányú el-
foglaltságra. elképzelhetô a „meghasonlott” változat is, ami viszont a szóban 
forgó házasságra lépô férfi önmagával történt szembefordulását tételezi fel. 
a javasolt fordítás ezeket a félreértéseket akarja kiküszöbölni. — a görög 
kritikai szöveg lapalji apparátusában található szövegváltozatok arról is ta-
núskodnak, hogy a kijelentésnek a szövegösszefüggésben elfoglalt helye is 
bizonytalan. elképzelhetô, hogy a következô, a nem férjezett asszony és a 
hajadon sajátos helyzetével foglalkozó mondat bevezetéséül szolgál. a leg-
több magyarázó mégis az elôzô mondanivalóhoz kapcsolja, és a megháza-
sodni készülô férfi helyzetrajzát látja benne.100

15megszenteltté: a „szentség” értelmével kapcsolatban ugyanazokkal a 
jelentéstani nehézségekkel találkozunk, mint 7,14-ben. ezért vegyük figye-
lembe az ahhoz a vershez fûzött 10. számú szövegértelmezô jegyzetet. 
végeredményben most is arról a szentségrôl van szó, amely az Isten számá-
ra lefoglalt és elkülönített ember helyzetét írja körül. 

16hurkot: a magyar „tôr” szó (új protestáns fordítás) ebben az összefüg-
gésben valóban jelenthet hurokkal mûködô csapdát is, de nem valószínû, 
hogy ez a kép lebegett Pál szeme elôtt. valószínûleg a korinthusiak közül 
nem is feltételezte senki, hogy az apostol „tôrt akarna vetni” nekik. Inkább 

 97 Käsemann 1960, 75. o. Lásd még Bultmann 1959, 194. o.
 98 EWNT 3. 762. kol.
 99 54. o.
100 Lásd bôvebben: Schrage 1991—2001, 2. 178. o. 721. jegyz.
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olyan hurokra gondolhatott, amelyet a csikós vet a ló nyakába, hogy meg-
fékezze, szabadságában korlátozza. 

17jegyesével szemben: az eredeti szövegben itt is , elsô jelen-
tésében „szûzleány” áll. ha a magyar fordításban ehhez a jelentéshez ragasz-
kodnánk, fôként birtokos raggal ellátva, nem jól hangzana. mivel a szakasz 
1. számú jegyzetében amellett döntöttünk, hogy az apostol éppen most há-
zasulandókhoz szól, következésképpen helyénvaló a „jegyesével” fordítás. 
ezzel egyúttal elhatároltuk magunkat attól a magyarázati hagyománytól, 
amely egy eladósorba került leány apjának szóló tanácsra gondol, vagy eset-
leg „lelki házastársra” vonatkozó útmutatásra. 

18szenvedélye tetôfokára hágott: a görög  szó sok értelmezési 
vitát kavart. önmagában ugyanis valamiféle csúcspontot jelent: amikor va-
lami vagy valaki virágjában, ereje teljében, férfikora delén van. ebben az 
esetben azonban egy ilyen vagy hasonló jelentés szokatlannak tûnik, ezért 
a szó értelmét az összefüggés figyelembevételével tanácsos megadni.

19jegyesét megôrzi hajadonnak: az elôzô két jegyzetben foglaltak ennél 
a fordulatnál is érvényesek. a fordítás az értelmezés függvénye. a vôlegény-
rôl van szó, aki úgy dönt, hogy jegyesét nem veszi el. egyesek feltételezik, 
hogy az apostol tanácsa szerint továbbra is a jegyesség kapcsolatában kel-
lene maradniuk. ennek azonban csak akkor volna értelme, ha Pál az úgy-
nevezett lelki házasság mellett foglalna állást. ô viszont — amint ezt már 
nem  egyszer kifejtette — vagy a házasságot ajánlja, vagy pedig a magányos 
életformát, attól függôen, hogy Isten kinek-kinek mire adott kegyelmi aján-
dékot (lásd a 7. verset). 

a LevéLréSzLet kIBontáSa (25—38) Mint eddig tette, a gyülekezet 
apostola a következôkben is a házassággal összefüggô kérdésekre vála-
szol. Csak míg eddig azok helyzetével foglalkozott, akiket Isten házas-
emberként hívott el népébe, most azokat igazítja útba, akik még csak 
ezután szeretnének házasságra lépni. Pál az elôzôhöz hasonlóan (lásd 
7,1—24) kitérôt (digressziót) iktat be a gondolatmenetébe, ezúttal 
azonban nem a meglévô életkörülmények vállalásáról, hanem az utol-
só, az eszkatologikus idôk természetével való számolásról (29—35. vers). 
Majd visszatér az eredeti mondanivalóhoz, és újra a jegyesekhez szól. 
Ez az oka annak, hogy az utolsó idôkre figyelmeztetô kitérônek nem 
jutott önálló fejezetet, holott a mondanivalója túlnô a házasság kér-
désein. Különben a jegyeseknek adott tanácsok sorát kellett volna 
kettészakítani.
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Elôzetes döntést igényelt az a kérdés is, hogy — amiképpen a magya-
rázók közül sokan teszik101 — nem kellene-e az özvegyekhez intézett 
39—40. verset is ehhez a szakaszhoz kapcsolni. Meggondolandó viszont, 
hogy az özvegyen maradt keresztyén feleség élethelyzete egészen más, 
mint a jegyeseké, és ennek megfelelôen a válaszoknak is egészen más 
természetûnek kell lenniük. Jobb tehát, ha külön vesszük ezt a részt, 
még ha csak két versrôl van is szó. 

(25) A már megházasodott keresztyének helyzetébôl adódó kérdések 
megválaszolása után az apostol figyelme a hajadonok, közelebbrôl az 
eladósorba került leányok gondjai felé fordul. Az a megfogalmazás, 
amely szerint most róluk lesz szó (), a gyülekezet 
által neki feltett kérdésre enged következtetni (lásd 7,1). Miért foglal-
koztathatta a gyülekezetet a hajadonok, pontosabban — amint ez a to-
vábbiakból kiderül — a már egymásnak eljegyzettek sorsa? Feltehetôen 
ebben is az a földi valóságtól elrugaszkodott rajongás játszott közre, 
amely a Krisztusba vetett közös hitre hivatkozva túlhaladottnak tekin-
tette a különbséget férfi és nô között. Még Pálra is hivatkozhattak: 
Krisztusban „nincs sem férfi, sem nô” (Gal 3,28). Ha ezért a már há-
zasok esetében is felmerülhetett közöttük a kérdés, hogy egyáltalán 
szabad-e „asszonyt érinteni” (vö. 7,1), mennyivel inkább azoknál, akik 
még nem léptek házasságra, csak éppen elkötelezték magukat erre. 
Most tehát a jövô, méghozzá a közeljövô válik kérdésessé, és az érdekeltek 
el szeretnék kerülni a hibás döntéseket.

A válás kérdésében hivatkozhatott az apostol a Jézus szavát meg-
ôrzô hagyományra (vö. 7,10—11), de olyan parancsa nincsen az Úrtól, 
amely kifejezetten a megházasodni kívánók számára tenné nyilvánva-
lóvá Isten akaratát. Tudomásunk szerint Jézus nem kötelezte házas-
ságra az övéit, amint azt a rabbinizmus elôírta a zsidó férfiak és nôk 
számára,102 de azt sem kívánta meg tôlük, hogy ôk is azt a magányos 
életformát válasszák, amelyben ô élt. Amikor Jézus a hagyomány sze-
rint ilyen kérdésekrôl nyilatkozott (vö. Mt 19,10kk), akkor nem meg-

101 Például Conzelmann 1969, 161. o. Fascher 1980, 199. o. Barrett 1968, 185— 
186. o. Schrage 1991—2001, 2. 204—205. o.

102 Lásd Bill 2. 372. kk.
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fellebbezhetetlen parancsokat osztogatott, hanem az Isten országáért 
vállalt különféle életformák lehetôségeit tárta hallgatói elé.

Az egyértelmû jézusi útmutatás hiánya azonban nem jelenti azt, hogy 
ne ismerhetnénk fel Istennek a házasulandókra vonatkozó akaratát. 
Pál olyan tanácsot adhat, amely nem a józan emberi belátásból ered 
és arra épít, hanem mindabból következik, amit Isten Jézus Krisztus 
által nyilvánvalóvá tett. Valódi teológiai fáradozásra van szükség tehát. 
Nincs szó az apostol emberi alkalmasságáról, rátermettségérôl, sokkal 
inkább arról az irgalomról, amelyet az Úrtól nyert, hogy az a tanács, 
amelyet a gyülekezetnek ad, hitelt érdemlô lehessen. Schrage ezzel 
kapcsolatban megjegyzi, hogy az apostol tanácsa nem csak annyit nyom 
a latban, mint a többi keresztyéné, akik Isten irgalmasságát megtapasz-
talhatták. Az „irgalmasságot nyertem” igealak a görög szövegben (per-
fectum) a múlt meghatározó eseményére utal, mégpedig a damaszku-
szi fordulatra (vö. 1Kor 15,9—10; Gal 1,13kk; Fil 3,4kk).103 Tehát Pál 
„apostollá történt kiválasztásáról van szó, aki ennélfogva mint Ura meg
bízottja szól”.104

(26—27) Az apostoli tanács pedig úgy hangzik, hogy jó az embernek 
maradnia úgy, ahogy van. Ezt úgy is érthetnénk, amint a 8. versben 
Pál a maga példájára hivatkozva a még és a már nem házasoknak java-
solja: „Jó nekik, ha úgy maradnak, azaz magányosan, ahogyan ô is.” 
Mégsem ezt teszi most, hanem a helyzetüknek megfelelô döntést ta-
nácsol nekik: Jegyesség köt egy nôhöz — ne igyekezz felbontani; 
felbontottad a jegyességed egy nôvel — ne keress másik nôt! Az 
apostoli tanács megfogalmazása elárulja, hogy a jegyesség dolgában a 
korabeli társadalomban a vôlegényé volt a meghatározó szerep. A bele-
egyezés sem a kiszemelt leányon múlott, hanem a leány édesapján vagy 
gyámján. Bárhogy is volt, a gyülekezet egyes tagjai a már megkötött 
jegyesség felbontását szorgalmazhatták, amivel Pál nem értett egyet, 
mert számára két házasulandó elkötelezése egymás iránt minden más szem
pontot háttérbe szorít. Az eljegyzést tehát ne bontsák fel, és amint majd 
a 36kk versekben látni fogjuk, házasodjanak össze. Ám ha valaki már 
felbontotta jegyességét, ne bonyolódjon új elkötelezésbe.

103 Cserháti 1982, 64—65. o. Cserháti 1976, 158—159. o.
104 Schrage 1991—2001, 2. 155. o.

Korinthus.indd   341 2008.04.02.   8:21:19



342

Az apostolnak az a meggyôzôdése, hogy jó azoknak, akik nincsenek 
elkötelezve, visszája annak, amit a teremtéstörténet szerint maga Isten 
állapított meg az emberrôl: „Nem jó az embernek egyedül lenni.” (1Móz 
2,18) Nem mintha teológiájában Pál nem számolna az ember teremtés-
beli adottságaival, hiszen a nemek kapcsolatáról szólván 6,16-ban ô is 
a Teremtô akaratával érvel. Mégis, amióta a régi világ viszonyai között 
Isten eljövendô világa is teret kért magának, feszültséggel terhes szükség
állapot következett be, és emiatt nem tanácsos az Isten ügyének el-
kötelezett ember számára új kapcsolatok kockázatát vállalni. 

(28) Pál tehát megfontolást érdemlô tanácsot, és nem engedelmes-
séget váró parancsot ad. Az ugyanis, hogy valaki mit kezd az ô taná-
csával, nem perdöntô az Istennel való kapcsolatában. Ha ugyanis valaki a 
várható nehézségekre rámutató figyelmeztetés ellenére mégis meg
házasodik, nem követ el bûnt, és ha a hajadon leány férjhez is 
megy, nem követ el bûnt. A házasság megkötése tehát nem tekint-
hetô hitet és hitetlenséget eldöntô válaszútnak, még akkor sem, ha a 
jegyesek esetében kész helyzetrôl nem beszélhetünk, hiszen a végsô 
elhatározásra csak ezután kerül sor. Ez félreérthetetlen válasz azoknak 
a gyülekezeti tagoknak, akik a késôbbi egyházi felfogáshoz hasonlóan105 
a házastársi kapcsolatot tisztátalannak tartották, és ezért méltatlannak 
a Lélek birtokában lévô keresztyén számára. 

Viszont aki a házas életforma mellett dönt, annak számolnia kell a 
következményekkel: Gyötrelmet szereznek az ilyenek testüknek. 
Félreértés ne essék! A „gyötrelmet” Pál nem a házas életformának tu-
lajdonítja, hanem annak, amit már az elôzôekben érintett, és az ezután 
következô „kitérôben” majd részletezni fog. Vagyis a végsô, eszkatologi
kus idôk természetébôl fakadónak. Az élet minden embernek kijutó meg-
próbáltatásait ugyanis a Krisztusnak elkötelezett ember számára meg-
tetézi az a körülmény, hogy egy olyan világban igazodik urához, amely 
még nem Krisztushoz igazodik, és ehhez még ráadásul az, aki Krisz-
tushoz tartozik, az elkerülhetetlen összeütközésekben nem folyamod-
hat erôszakos eszközökhöz. Aki pedig házasságot köt, annak sorsa az 
említett nehézségeken túlmenôen más emberekével is összefonódik, 
így nem csak a magáét teszi kockára. 

105 Lásd De anima 27,4. Strom 3.12,2. Adv. Iov. I.49.
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A házasság mellett döntô keresztyének az elôbbiek értelmében nem 
Istennel kerülnek szembe, hanem a történelem erôivel, amely alól ôk 
sincsenek kivéve. Ezért nem tiltja el ôket a házasságtól, csupán óvja 
ôket ettôl a lépéstôl: Kímélni szeretnélek titeket — írja nekik Pál. Mi 
az oka ennek a kíméletnek? Talán a nyugalmukért aggódik, mint egy 
epikureus filozófus? A feleletet valószínûleg az elbizakodottság veszé-
lyében kell keresnünk. Erre már többször is figyelmeztette a gyülekezet 
tagjait (vö. 4,8; 5,8; 6,12; 7,9), és majd félreérthetetlenül fogalmazza 
meg 10,12-ben: „Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen arra, hogy el ne es-
sék!” Amiképpen a magányos életformát sem vállalhatja senki meg-
gondolatlanul (lásd 9. vers), úgy a házasságba sem indulhat senki azzal 
a magabiztossággal, hogy márpedig ô úrrá tud lenni minden helyzeten, 
még az eszkatologikus megpróbáltatásokon is. Az apostol szeretné 
megóvni az övéit a kudarcoktól. Elbizakodottság helyett ezért mérlegel
niük kell a helyzetet: mire ad erôt nekik Isten kegyelmi ajándékaival? (Lásd 7. 
vers.) Isten házasságra vonatkozó teremtô akaratának mellôzését csak 
Isten eljövendô világának erôi indokolhatják.

(29a) Pál azt szeretné elérni, hogy a jegyesek a házasságkötésre vo-
natkozó döntésüket az utolsó idôk természetének alapos ismeretében 
hozzák meg. Olyan korban akarják közös életüket felépíteni, amely 
Krisztus feltámadása óta közvetlenül megelôzi Isten minden ellensé-
gének végsô vereségét és uralmának kiteljesedését (vö. 1Kor 15,23kk). 
Olyan idôszak ez, amelyben még mûködnek az istenellenes erôk, de 
Krisztus uralma szembeszegül velük. Ebben az „utolsó idôben” a tör-
ténelem minden változása közepette ez a hatalmi helyzet a meghatá-
rozó. 

Errôl az idôszakról állítja Pál, hogy benne az idô összetorlódott. 
A tartama mellett a tartalma is megváltozott. Tehát nemcsak megrövidült, 
ahogy sok fordítás el akarja hitetni, hanem az események gyakorisága 
és súlya is megnövekedett. Keresztyének nemegyszer gondolták, hogy 
rendkívüli idôket élnek, és a katasztrófák halmozódása az idôk végét 
jelzi. Nem valószínû azonban, hogy az apostol ilyen gondolatokat akar 
ébreszteni olvasóiban. Természeti és történelmi megrázkódtatások 
ugyanis nem feltétlenül járnak együtt a hit megvallásának és szolgála-
tuk vállalásának válságos helyzeteivel. Pedig amikor a jegyeseket meg-
fontolásra inti házasságkötésük dolgában, ilyen természetû megpró-
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báltatásokra szeretné felkészíteni ôket. Az ilyen helyzetekkel viszont 
azoknak kell szembenézniük, akikben az evangélium hitet ébresztett, 
s így az események tulajdonképpen az evangélium hirdetésének lendülete 
miatt „torlódtak meg”. Pált a véges idô arra sarkallta, hogy a lehetô leg-
rövidebb idô alatt a lehetô legnagyobb területen szembesítse az embe-
reket Istennek Jézus Krisztusban felkínált szeretetével. A kihívó fél 
végsô soron nem más, mint Jézus Krisztus, ô veti a kesztyût az isten-
ellenes erôk elébe, és a maga módján ô érvényesíti uralmát, „míg Is-
tennek minden ellenségét lába elé veti” (1Kor 15,25). Nem könnyû 
ellenfelekrôl van szó, hanem olyanokról, akik makacsul védik állásaikat 
(vö. 2Kor 10,3kk), s ahol tehetik, visszavágnak. Ezért drámai a végsô, 
az eszkatologikus idô, amelyben nemigen adódik lehetôség a békés, 
visszavonult magánéletre. Ezt kell számításba venniük az Isten által 
elhívottaknak, amikor a jövôjüket tervezik. 

(29b—31) Amit Pál a házasság elôtt állóknak tanácsol, csupán egyik 
következménye a Krisztus feltámadásától a beteljesedésig terjedô idô-
szak természetéhez igazodó keresztyén életformának. Ezért egyebek 
között azt is állítja, hogy akiknek van is feleségük, úgy éljenek, 
mint akiknek nincsen, és akik sírnak, mint akik nem sírnak, akik 
örülnek, mint akik nem örülnek, akik vásárolnak valamit, mint 
akik nem birtokolják azt, és akik hasznukra fordítják a világot, 
mint akik nem húznak hasznot belôle. Figyeljünk fel arra, hogy az 
apostol ebben a felsorolásban nem bûnös és ezért kárhoztatandó kö-
tôdéseket és tevékenységeket állít elénk. Ezek csupán a jelen világban 
folyó élet természetes velejárói, úgy, mint a házasság, a szomorúság és 
a vigasság — különösebb minôsítés nélkül (vö. 2Kor 7,10) —, a fogyasz-
tás és a lehetôségek kihasználása. Hasonlóképpen a tervezett házasság 
megkötését sem minôsítette bûnnek (lásd 28. vers). Nem is várja el a 
gyülekezet tagjaitól, hogy felhagyjanak mindezzel. Ugyanakkor éljenek 
felszabadultan, a jelen világ dolgaihoz való görcsös ragaszkodás nélkül.106

Ez a körülmények hatalma alól felszabadult élet a sztoikus bölcs 
számára is kívánatos volt. „Azt az embert dicsérd, utánozd — írja Sene-
ca —, akit nem kedvetlenít el, hogy meg fog halni, noha örömöt okoz 

106 Lásd Conzelmann 1969, 158. o.
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neki az élet.”107 Csak míg a sztoikusok a bölcs belátás segítségével 
igyekeztek belsô, lelki világukat függetleníteni a könyörtelenül válto-
zatlan külsô világtól, a kikerülhetetlen végzettôl, addig Pál magának a 
világnak Istentôl meghatározott természetére és rendeltetésére világít 
rá, hogy az ember tudjon mihez igazodni: Eltûnik ennek a világnak 
arculata. Ebbôl a világból és annak berendezkedésébôl hiányzik az 
állandóság. Ezért ha valaki él is vele, ne kösse magát ahhoz, ami állha-
tatlan, mert különben maga is elveszti tartását. Elfogadhatja Istentôl 
mint ideiglenes szálláshelyet, amíg beköltözhet a véglegesbe, de köny-
nyelmûség hosszú távra berendezkednie. Mert a mulandóval nem fog 
elveszíteni mindent: a jelen világ eltûnô arculata mögül máris elôtûn-
nek az eljövendô világ vonásai (vö. 2Kor 4,16kk). Isten nem hagyja a reá 
hagyatkozókat légüres térben vergôdni.

(32—34a) A Krisztusban hívônek azonban nem elég csupán tudo-
másul vennie azt a tényt, hogy a jelen és az eljövendô világ metszés-
pontján él. Mivel mindkét világ igényt formál reá, gyakran nehéz válasz
tás elé is kell kerülnie, amikor egymást keresztezô követelményekkel van dolga. 
Mert amint láttuk, a végsô, eszkatologikus idôk természetéhez tartozik, 
hogy Krisztus a maga módján már a jelen világban uralmának érvénye-
sítésén fáradozik. Ezért ebben az idôszakban mindennél fontosabb 
szabadnak lenni az ô számára. A házaséletbôl és a családfenntartásból 
eredô kötöttségek pedig megnehezítik, hogy valaki mindenben rendel-
kezésére állhasson. Emiatt Pál apostol — érthetôen — szeretné, ha gond 
nem terhelné a gyülekezet tagjait. A gondoskodást (például 1Kor 
12,25; Fil 2,20) és az aggodalmaskodást (például Mt 6,25kk és párh.; 
Fil 4,6) a görög nyelvben ugyanaz a szócsalád fejezi ki:  — 
. Jelentésük is egybemosódik, úgyhogy az elfogadható és a 
kifogásolható tartalom között nem mindig könnyû különbséget tenni. 
Bultmann szerint „ami a feladatának megfelelô gondoskodást ostoba 
aggodalmaskodássá változtatja, az éppen a félelem és az ebbôl a béní-
tó félelembôl eredô tévhit, hogy azok az életfeltételek, amelyekrôl gon-
doskodni szeretnénk, biztosíthatják magát az életet”.108 

Az a „gond”, amelytôl Pál a házasság gondolatával foglalkozó gyü-

107 Seneca 1975, 158. o.
108 ThWNT 4. 596. o. Lásd még Cserháti 1976, 205. o.
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lekezeti tagokat meg szeretné kímélni, nem sorolható a gond hitetlen 
fajtájához, hiszen a feleség szándékának figyelembevételét ugyanazzal 
a szóval fejezi ki, mint az Úr dolgaival való törôdést. Csakhogy aki 
nôtlen, annak az Úr dolgaira van gondja: miképp nyerhetné el az 
Úr tetszését. Aki pedig megházasodik, annak a világ dolgaira van 
gondja: miképp nyerhetné el a felesége tetszését. Az „Úr dolgai” 
összefoglaló kifejezés, ezért nem lehet tudni, hogy az apostol pontosan 
mire gondol. Valószínûleg ebben az esetben sem szabad végletekbe 
esnünk, mintha a feleséggel való törôdés nem volna az Úr akarata. Az 
Úr még nem vette ki az övéit ebbôl a világból, ezért nem is rázhatnak 
le magukról minden reájuk váró felelôsséget az ebbôl adódó feladatai-
kért. De sok tennivaló hárul az övéire az eljövendô világ szolgálatában 
is, és errôl maga Pál is igen sokat beszélhet (vö. 1Kor 4,10kk; 2Kor 
4,7kk; 6,4kk; 11,23kk). Ez is egész embert, teljes odaszánást igénylô 
életforma, mégis aki ezt vállalja, nem kényszerûségbôl, lázadozva teszi, 
hanem az „Úr tetszését” keresve, vagyis szívbôl, iránta való szeretetbôl.

Az, aki megházasodik, szintén kötöttséget vállal, amely a jelen világ 
rendje alapján hárul reá, mégpedig felesége iránti szeretetbôl, tetszését 
keresve, az ô szempontjait szem elôtt tartva. Figyeljünk fel ismét arra, 
hogy Pál — hasonlóan a 7,3kk-bôl már ismert intelemhez — miként ér-
vényesíti a szeretet nézôpontját egy olyan korban, amikor a férjek vaj-
mi keveset törôdtek feleségük igényeivel és tetszésével. Így a házas-
ember, keresve az Úr tetszését, hiszen keresztyén létére ez is fontos 
neki, ugyanakkor a felesége kedvét is, máris kettôsségbe bonyoló
dott. Bizonyára ez a veszély a reménybeli keresztyén feleség esetében 
is fennáll. Másról aligha lehet szó, mert pogány feleségjelölt esetén az 
apostol határozottan visszatartaná a házasulandókat egy ilyen lépéstôl 
(lásd 7,39). A kétféle törôdés és kötôdés akkor is jelentkezik, ha tör-
ténetesen a feleség is szem elôtt tartja az „Úr dolgait”. A végidôk vál-
ságai olyan súlyos döntéseket igényelnek, amelyek kétszeresen nehézzé 
válnak, ha a közeli hozzátartozók sorsát is érintik. Nyilván elsôsorban emi-
att szeretné Pál, hogy a gyülekezet „gond nélkül” legyen. 

(34b) Már az eddigiekbôl is megszokhattuk, hogy Pál intelmeiben 
a nôi nem képviselôit — a férfiakhoz hasonlóan — döntésre alkalmas 
keresztyén személyiségnek tekinti, ugyanakkor sajátos helyzetüket is 
figyelembe veszi. Ezért most is, amikor a házasulandókhoz szól, megin-
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dokolja tanácsát a menyasszony szempontjából is: A nem férjes asz
szonynak és a hajadonnak is az Úr dolgaira van gondja, hogy meg
szenteltté legyen mind testben, mind lélekben; aki pedig férjhez 
megy, annak a világ dolgaira van gondja: miképp nyerhetné el a 
férje tetszését. Megfigyelhetô tehát, hogy amit az apostol a házasság 
elôtt álló idôsebb és fiatalabb nôknek mond, az majdnem azonos azzal, 
amit a házasodó férfiaknak ajánl megfontolásra. Mind a két fél ugyan-
is, így a házasságtól tartózkodó nô is, megôrizheti teljes szabadságát 
„Krisztus dolgai” számára, és — ami az uralkodó szemléletmód isme-
retében különösen is feltûnô — Pál feltételezése szerint, ha mégis egy-
bekelnének, mindkét fél kölcsönösen igyekszik majd a házasságban a 
másik „tetszését elnyerni”. Ez is azt igazolja, hogy az ô házasságról 
vallott felfogásában a kölcsönös tisztelet és szeretet, nem pedig a nemi 
vágy kiélésének lehetôsége számít a legfôbb kötôanyagnak.109

Eltér viszont a férfiaknak mondottaktól abban, ahogy a házasságtól 
tartózkodó nôk életformájának elônyeit megfogalmazza: megszenteltek 
lehetnek mind testi, mind pedig lelki valójukban, és így fordíthatnak 
nagyobb gondot „az Úr dolgaira”. Conzelmann szerint „ezen a meg-
okoláson a szentségnek egy olyan felfogása dereng át, amelynek alapján 
valaki az Istennel való viszonynak egy magasabb szintjére igyekszik 
eljutni”.110 Mindabból azonban, ami eddig szóba került, aligha lehet 
arra következtetni, hogy az apostol a nem házas életformát erkölcsileg 
magasabb rendûnek tekintené.111 Sokkal inkább arról van szó, hogy a 
nem házas nô osztatlanul „szentelheti magát oda” Isten céljai számára. 
Ahogy a szentség fogalmának eredeti bibliai tartalma szerint szent az, 
ami Istennek van lefoglalva és elkülönítve. Talán az sem véletlen, hogy a 
házasság kérdésében döntés elôtt álló nô esetében ez a szempont kerül 
elôtérbe. Mintha a férfi az Úrtól ráosztott feladatok teljesítésével, a nô 
pedig lényének osztatlanságával tudná „Krisztus tetszését elnyerni”. 
Ha ez valóban tudatos különbségtétel, akkor ezzel Pál a két nem alapos 
ismeretérôl tesz tanúságot.

(35) Amint errôl meggyôzôdhettünk, az életnek ebben a jelen világ-

109 Lásd a 7,2.9-hez fûzött szövegértelmező jegyzeteket.
110 Conzelmann 1969, 159. o.
111 Vö. a 28. vershez fûzött szövegértelmező jegyzettel.
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ban kialakult természetes rendje ideiglenes, átmeneti jellegû, ezért a 
benne hívônek a leghétköznapibb dolgokban is döntenie kell afelôl, 
hogy miképp állhat leginkább az eljövendô világ Urának, Krisztusnak 
rendelkezésére. Amikor az apostol mindezt figyelembe véve a magányos 
életforma elônyei mellett szól, csakis a korinthusi keresztyének ja
vát nézi, és nem azért teszi, hogy hurkot vessen nekik. Mert ha 
olyan valaki választja a magányos életformát, aki arra nem alkalmas 
— parancsként értelmezve az apostol tanácsát —, kilátástalan vergô désre 
ítéli önmagát. Ez pedig semmiképpen nem áll Pál szándékában. Így 
értette Luther is ezeket a sorokat: „Itt jól láthatod, hogy ezekben  
a dolgokban nem szabad hurkot vetni senkinek a nyakába, és nem  
kényszeríthetünk senkit szüzességre parancsokkal vagy fogadalmak-
kal.”112

Pál mindezt a gyülekezetnek egyrészt a tisztesség kedvéért írja. 
Általában akkor köti a „tisztességet” a keresztyének lelkére, amikor 
kívülállók, nem keresztyének véleménye forog kockán (vö. 1Thessz 
4,12; 1Kor 14,40; Róm 13,13). Keresztyének ne adjanak okot megüt-
közésre vagy közfelháborodásra, mert környezetüknek van erkölcsi 
érzéke, még akkor is, ha maguk az illetôk nem mindig igazodnak hoz-
zá. Akár a családi élet, akár pedig a magányos életforma botrányai igen alkal
masak arra, hogy rossz hírbe keverjék a gyülekezet tagjait, de általában a ke
resztyéneket. Másrészt Pált az a szempont is vezette, hogy a korinthusi 
keresztyének engedelmessége az Úr iránt a családi állapottól függet-
lenül mentes legyen minden vonakodástól. Mert mint jó lelkipász-
tori érzékkel megáldott ember tudja, hogy még Krisztus legodaadóbb híve 
is milyen kínos és szívós alkudozásra képes, amikor a jelen világ viszonyai 
között Krisztus igényéhez, Isten eljövendô világának rendjéhez kellene 
igazodnia. Pál viszont meg akarja kímélni ôket attól, hogy „kettôsség-
be bonyolódott” emberként két malomkô között ôrlôdjenek. 

(36) Miután pedig a házasságra készülôk kétségeit a helyes döntést 
illetôen némi gondolati kitérôt téve nagyobb teológiai összefüggések-
be állította, rátér a gyakorlati tennivalókra: Amikor pedig valaki tisz
tességtelen dolognak tekinti jegyesével szemben, ha szenvedélye 
történetesen tetôfokára hágott, és így aminek lennie kell, elôbb- 

112 WA 12,88. kk. 1Kor 7,35-höz.

Korinthus.indd   348 2008.04.02.   8:21:20



349

utóbb megtörténik, akkor amit kíván, tegye meg, házasodjanak 
össze! Végeredményben a jegyesek helyzetéhez igazodva megismétli 
már ismert tanácsát: ha az egymás utáni vágy eluralkodik rajtuk, akkor 
házasodjanak össze (vö. 7,5.9). 

Amint az apostol szavaiból kivehetô, az eddigiektôl eltérôen most 
egyedül a férfit szólítja meg. Ez a körülmény az apostol lelkipásztori 
valóságérzékérôl tanúskodik, hiszen abban a korban a jegyesség és a 
házasság dolgában a kezdeményezés a szülôk egyetértésével a férfi ré-
szérôl történt. Noha Pál rajongás nélkül számol a patriarchális társa-
dalmi berendezkedés kényszerítô erejével, mégis azt kéri a férfitól, hogy 
ne csak vágyaira legyen tekintettel, hanem mindenekelôtt a jegyesére, és ne 
kényszerítse megalázó helyzetbe ôt. 

(37) Pál nem vitatja, hogy a házasság elôtt állóknak lehetôségük van 
a másik út, a magányos életforma mellett dönteni, de ezt a döntést csak 
becsületes önvizsgálat után és minden önhittség mellôzésével hozhat-
ják meg. Most nem az Istentôl kapott és a magányos életformát segítô 
karizmára, kegyelmi ajándékra hivatkozik, mint a fejezet 7. versében, 
hanem körülírja, hogy miben is áll ez a körültekintés a döntéshozatal-
ban: Aki pedig szívében szilárdan áll, nem lévén kényszer alatt, 
saját vágya felett pedig hatalma van, és eldöntötte szívében, hogy 
jegyesét megôrzi hajadonnak, jól teszi. Ezek szerint mindenekelôtt 
a szív az a hely az emberben, ahol a magányos élet karizmája hatását kifejti. 
A szív, ez a mellkasunkban dobogó életfontosságú szerv a Szentírás 
képi világában az ember lelki tevékenységének megjelölésévé vált. „Így 
a szív az a középponti hely az emberben, amely felé Isten odafordul, 
amelyben a vallásos élet gyökerezik, és amely az erkölcsi magatartást 
is megszabja” — mondja számos igehelyre hivatkozva Behm.113 

Tehát nem elég a belátásnak vagy mások ösztönzésének engedni, 
hanem belsô indításra, az ember egész lényének egyetértésével kell a 
magányos életforma vállalása mellett dönteni. Itt, a szívben kell pilla-
natnyi fellángolás helyett szilárdan kitartani az elhatározás mellett, 
különben a kísérlet bukásra van ítélve. Józanul fel kell mérnie a nemi 
vágy erejét az életében: nem fog-e ellenállhatatlan kényszerként jelent-
kezni? Strobel ebben az esetben is az utolsó idôkre jellemzô „szükség-

113 ThWNT 3. 615. o.
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állapotra” gondol, amelyrôl a 26. versben már volt szó.114 Bár a görög 
szó () mindkét helyen ugyanaz, jelentése mégsem fedheti egé-
szen egymást. Mert míg a „szükségállapot” az utolsó idôkben a magá-
nyos életforma mellett szól, az a „kényszer” viszont, amelyre most utal 
Pál, éppen ellenkezôleg, megkérdôjelezi a magányos életforma vállalá-
sát. Hogy a nemi vágy miatt állhat elô az a kényszerhelyzet, amelyet a 
döntésnél számításba kell venni, azt félreérthetetlenné teszi a követ-
kezô feltétel: akkor vállalja valaki a magányos életformát, ha saját vágya 
felett hatalma van. Ebbôl világos, hogy az erre az életformára képesítô 
kegyelmi ajándék nem feltétlenül a nemi vágy hiánya, hanem az a lelki 
erô, amely képes felülkerekedni rajta. Ha mindez rendelkezésre áll, és en-
nek alapján szívbôl, tehát belsô indításból megszületett a döntés, hogy 
jegyesét nem veszi el, hanem meghagyja hajadonnak, akkor, és csakis 
akkor helyesen határozott. 

Ezen a ponton a mai olvasónak hiányérzete támadhat, mert nincs 
szó a menyasszony véleményérôl, holott a döntés az ô életét is mélyen 
érinti. Magyarázatul talán ismét arra a korra hivatkozhatunk, amelyben 
a leánynak nemigen engedtek beleszólást házassága dolgába. De a vô-
legényt mindenesetre az ô jövôje tekintetében is kötelezi az a tapintat, 
amely nem engedi, hogy csorba essék tisztességén (lásd 36. vers). 

(38) Ezek után az apostol már összefoglalhatja a rajongók által meg-
zavart házasulandóknak szánt tanácsait: Úgyhogy az is, aki házassá
got köt jegyesével, helyesen cselekszik, és aki nem köt, még he
lyesebben fog cselekedni. Látható, hogy a házasság elôtt állóknak 
szóló és teológiailag több szempontból is megfontolt álláspontja lénye-
gében megegyezik azzal, amit a már házasságban élôknek adott (lásd 
a fejezet 8—9. versét). Bárhogy is döntsenek a jegyesek, összeházasod-
nak, vagy a magányos életformát választják, nem vétkeznek. Ez elsô-
sorban azoknak a valóságtól elrugaszkodott rajongóknak a felfogását 
kérdôjelezi meg, akik szerint a „lelki ember” számára a jelen világ 
rendje már túlhaladottá vált. Ugyanakkor Pál azt sem rejti véka alá, 
hogy a magányos életformát jobbnak tartja a házasságnál. A két jó közül 
nem azért tekinti az utóbbit jobbnak, mintha magasabb rendû életformának 
tekintené, hanem mert ebben élve a végsô, eszkatologikus idôk nehéz döntést 

114 EWNT 1. 188. kol.
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kívánó helyzeteiben felszabadultabban igazodhat az ember Krisztushoz. Kü-
lönös végkövetkeztetésre jut tehát, amelyben az emberi élet bonyolult-
sága tükrözôdik. Nemcsak a két szélsôség, a jó és a rossz között kell 
választanunk, hanem olykor a rossz és a még rosszabb, a jó és a még 
jobb között, és ezek az átmenetek talán nehezebbé teszik a döntést, 
mint a fény és az árnyék kiélezett ellentétei.

5. Útmutatás magukra maradt asszonyoknak 
(7,39—40)

(39) Egy asszony le van kötve addig az ideig, amíg él a férfi, aki
hez tartozik.1 Ha viszont a férfi jobblétre szenderül,2 szabad arra, 
hogy férjhez menjen ahhoz, akihez akar, de csak az Úrban tegye 
ezt!3 (40) Mégis boldogabb lesz, ha úgy marad — az én véleményem 
szerint;4 de azt gondolom, hogy bennem is Isten Lelke van.

a Szöveg érteLme 1Egy asszony le van kötve addig az ideig, amíg él 
a férfi, akihez tartozik: a magyarázók többsége a fejezetnek ebben az utol-
só két versében özvegyasszonyoknak szóló tanácsot lát. Schrage azonban 
meggyôzô érvekkel támasztja alá, hogy most olyan asszonyok gondjaival 
foglalkozik az apostol, akiknek meghalt a vôlegényük. ha csupán megözve-
gyült asszonyoknak szólna a tanácsa — állítja ô —, akkor feleslegesen meg-
ismételné, amit a fejezet 8. versében már a lelkükre kötött. továbbá a pár-
huzamos szerkesztés eddig gyakorolt elvének inkább megfelelne, hogy az 
eljegyzett férfiak helyzete után az eljegyzett nôkének is figyelmet szentelne. 
végül pedig az eljegyzés abban a korban éppen úgy „lekötötte” a jegyeseket, 
mint a házasság.115 ha ezt a szempontot figyelembe vesszük, akkor a görög 
kifejezést () nem fordíthatjuk „férjének” (új protestáns fordítás), 
sem az „ô férfijának”, hanem kénytelenek vagyunk körülírni úgy, ahogy a 
szövegünkben megjelenik. 

2jobblétre szenderül: a görög szövegben is az alvást társító megszépítô 
kifejezés (eufemizmus) a halál tényére. az Újszövetségben másutt magyar 
nyelven az „elhuny” ige különbözô formáival adjuk vissza, itt azonban a jelen 

115 Schrage 1991—2001, 2. 204. o.
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vagy a jövô idejû alakjára volna szükség, de ez valahogy sután hangzik. ezért 
választottam a fordításomban található megoldást, még ha egy kissé modo-
rosnak is hat. — ezzel az alvást kifejezô igével () él Pál szinte kivétel 
nélkül akkor, amikor keresztyén hitben „elhunytakról” szól (vö. 1thessz 
4,13kk; 1kor 11,30; 15,6.18.20.51). ezért valószínû, hogy fejezetünknek 
ezen a helyén is keresztyén elhunytról történik említés. 

3de csak az Úrban tegye ezt: görögül a  kifejezést találjuk 
a szövegben. Bár a magyar nyelvû kegyes szóhasználatban már gyökeret vert 
a fordulat hagyományos fordítása, mégis erôltetettnek hat, ha alaposan utá-
nagondolunk és értelmezni próbáljuk. hogyan is képzelheti el az ember, 
hogy valaki „az Úrban” van? még talán akkor közelítjük meg leginkább a for-
dulat eredeti jelentését, ha az élô Úr Jézus hatókörét (vö. 4,17; 7,22; 9,1 stb.) 
vesszük alapul.116

4az én véleményem szerint: ugyanaz a szó () található itt is, mint 
a fejezet 25. versében. ott „tanács” szóval fordítottuk, ide azonban ez a je-
lentés nem illik. a „vélemény” is belefér azonban a jelentéstartalomba. a 
„parancshoz” képest mindkettô kevésbé erôteljes kifejezés, így inkább megfe-
lelnek az apostol szándékának. 

a LevéLréSzLet kIBontáSa (39—40a) Végül Pál a családi kapcsola-
tok tekintetében különbözô élethelyzetben levôk között a magukra 
maradt asszonyokra fordítja a szót. A fejezet 8. verséhez fûzött magya-
rázatban kortörténeti adalékok segítségével már vázoltuk az ilyen hely-
zetbe került asszonyok sorsát. Most csak annyit, hogy arányszámuk 
mind a zsidó, mind pedig a római társadalomban meglehetôsen magas 
volt, és közülük igen kevesen rendelkeztek elegendő anyagi forrással. 
Ilyen körülmények között természetesen a házasság viszonylagos biz-
tonsága létérdekükké vált.

A keresztyén gyülekezet szociális keresztmetszete nagyban és egész-
ben tükörképe volt az ôket körülvevô társadalomnak. Így a magukra 
maradt asszonyok arányszáma a keresztyén közösségben is viszonylag 
magas lehetett. Ezek között bizonyára olyanok is voltak, akik ugyan 
még nem mentek férjhez, de már odaígérték őket egy férfinak, és el-
jegyezték vele. Sok helyütt az eljegyzés során létrejött elkötelezést is 

116 Lásd még Cserháti 1976, 83—84. o. Cserháti 1978, 138—139. o. Cserháti 1982, 
137—138., 180—181., 189—190. o.
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felbonthatatlannak tekintették (lásd Mt 1,18kk).117 Helyzetük tehát 
jegyesük halála után hasonló volt az özvegyekéhez. A magukra maradt 
nôk számára — talán egy szigorúbb felfogással szemben — az apostol 
leszögezi: Egy asszony le van kötve addig az ideig, amíg él a férfi, 
akihez tartozik. Ha viszont a férfi jobblétre szenderül, szabad arra, 
hogy férjhez menjen ahhoz, akihez akar.

Ezek szerint a halál — értelemszerûen bármelyik házastárs halála — 
feloldja az életben maradt fél elkötelezettségét, legyen az akár eljegy-
zésbôl, akár házasságból eredô kötés. Érvényes tehát egy életen át, de 
csak addig, amíg „a halál el nem választja egymástól” azokat, akik egy-
szer egymáséi lettek. Az apostol egyenesen úgy fogalmaz, hogy az élet-
ben maradt fél „szabaddá lett” egy új kapcsolat vállalására. Ez a fordulat 
a törvényhez való viszonyunk párhuzamaként Róm 7,2kk-ben is fel-
bukkan. Kézenfekvônek látszik, hogy a házassági, illetve jegyességi 
kötelék feloldása az egyik házastárs halála esetén a zsidó jogszokást 
tükrözi. Ilyen Istentôl eredô rendelkezést a Szentírásban szó szerint 
nem találunk. A levirátus, azaz a sógorházasság intézménye hallgató-
lagosan amellett szól, hogy az özvegy újra férjhez mehet, még ha a 
törvény kizárólag a sógorát is jelöli meg jövendôbelijeként (lásd 5Móz 
25,5kk; vö. Mt 22,23kk).118 A rabbinizmusban csak elvétve akad utalás 
az új házasság lehetôségére a házastárs halála után.119 Róm 7,2kk-kel 
kapcsolatban pedig Käsemann amellett van, hogy Pál a római jog alap-
ján érvel az özvegy elôtt megnyíló lehetôség mellett.120 Közvetve Jézus 
is hasonló álláspontot foglal el, aki a válással kapcsolatban ugyan az 
életre szóló hûséget tartja Isten rendje szerint valónak (vö. 1Kor 
7,10—11; Mk 10,11—12 és párh.), de a halál utáni életre nézve már nem 
tekinti ezt a kapcsolatot érvényben levônek. Azt válaszolja ugyanis az 
ôt tévedésen rajtakapni óhajtó szadduceusoknak, hogy „a feltámadás-
kor (életre kelôk) már nem házasodnak és nem mennek férjhez, hanem 
olyanok lesznek, mint a mennyek angyalai” (Mt 22,30). Bármire ala-

117 Brósz—Pólay 1974, 151. o.
118 Bill 1. 886—887. o.
119 Vö. Bill 3. 234. o.
120 Käsemann 1974, 179. o.
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pozza is Pál a véleményét, a jelek szerint az örökké tartó házastársi kap
csolat gondolatát túlbuzgóságnak tekinti.

Amint láttuk, az apostol nem látja akadályát annak, hogy a haláleset 
miatt magára maradt asszony újra férjhez menjen. Egy kikötése azon-
ban van: Ha férjhez is megy, csak az Úrban tegye ezt. Ez ebben az 
összefüggésben nem jelenthet mást, mint hogy akihez hozzámenne, 
vele egy hiten lévô keresztyén férfi legyen. Ez a megszorítás, tekintettel az 
akkori gyülekezetek nem túl nagy létszámára, bizony alaposan beszû-
kíti a társat keresô választási lehetôségeit. A fejezet 13. és következô 
versei arról tanúskodnak, hogy Pál nem tartja lehetetlennek keresztyén 
és pogány házastársak együttélését. Most viszont óvja a magukra ma-
radt asszonyokat attól, hogy nem keresztyén férjhez menjenek. Nem 
feltétlenül kell ellentmondást feltételezni a két tanács között. Két kü-
lönbözô helyzetrôl van ugyanis szó, amelyeket eltérô módon kell meg-
ítélni. Más az, ha valaki hitre jutása elôtt már együtt élt hitre még nem 
jutott házastársával, és ismét más, ha még nincs elkötelezve, és csak mérle
geli, hogy vajon ki foge jönni egy hitében nem osztozó házastárssal. Nagy 
elbizakodottságról árulkodik tudatosan belemenni egy ilyen felemás 
kapcsolatba abban a meggyôzôdésben, hogy neki bizonyosan sikerülni 
fog a hitbeli ellentéteket áthidalnia. Már többször is hivatkoznunk kel-
lett 1Kor 10,12-re, de ide is illik: „Aki áll, ügyeljen arra, hogy el ne 
essen!” Ami nem rajta múlik, azt senki nem veheti bizonyosnak. Istent 
viszont, aki pedig megtehetné azt, nem kényszerítheti rá. Ez az isten-
kísértés klasszikus esete volna.

Amikor az apostol a haláleset miatt magára maradó asszony elôtt 
nyitva hagyja egy új házasság lehetôségét, afelôl sem hagy kétséget, 
hogy — amint ezt eddig is nem egyszer kifejezésre juttatta (lásd 1Kor 
7,1.7.8.26.38) — véleménye szerint mégis boldogabb lesz, ha úgy 
marad, azaz továbbra is a magányos életformát választja. Most már 
nem is szükséges megismételnie indokait. Az utolsó idôk válságos 
helyzetei, a jelen és az eljövendô világ eltérô rendjébôl adódó meg-
osztottság terhei121 az ô házasságára is rá fognak nehezedni. 

(40b) Bár Pál csupán „véleménynek” tartja a társát eltemetô, magá-
ra maradt asszonynak szóló javaslatát, mégis kiemeli azt a súlytalan 

121 Vö. a fejezet 29—35-ig terjedô szakaszának magyarázatával.
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magánvélemények sorából, mert azt gondolja, hogy benne is Isten 
Lelke van. Tanácsait már a fejezet 25. versében nyomatékossá tette, 
csak míg ott Istennek az apostoli elhívásban megmutatkozó irgalmára 
hivatkozott, most Istennek benne is lakozó Lelkére. A Lélekre a korin-
thusi rajongók is büszkék voltak, és könnyen lehet, hogy kijelentésének 
Pál éppen ezért ad egy bizonyos élt, amikor a „benne is” meglévô és 
hathatós Lélekrôl szól. A Lélek ajándéka nem egyesek kiváltsága. Min-
den Krisztushoz tartozó megkapja, és általa kiáltjuk, mint Isten gyer-
mekei: „Abbá, Atyánk!” (Róm 8,15) 

Ám a Léleknek abból a munkájából, amellyel Isten sokszor nehezen 
felismerhetô útjaira rávezeti az embert, mégsem egyformán részesül 
minden keresztyén. Pál minden bizonnyal itt a prófétaságnak erre a ka
rizmájára, kegyelmi ajándékára gondol. Ebbôl viszont bôven kijutott neki 
is, amint ezt maguk a korinthusi gyülekezet tagjai is tapasztalhatták 
(lásd 1Kor 14,6kk). Ezért ha a korinthusiak valóban „lelki emberek”, 
amint ôk magukról állítják (vö. 1Kor 3,1; 12,1), akkor felismerik, hogy 
apostoli tanácsai és véleményei végsô soron Isten Lelkétôl erednek, és 
ezért megszívlelendôk.
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vI. váLaSzok a Pogány vaLLáSI 

környezetBôL aDóDó kérDéSekre 

(8,1—11,1)
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A levél következô, hosszabb lélegzetû szakasza feltehetôen ugyancsak 
a gyülekezet által feltett kérdésekre adott válaszokat tartalmazza, mint az 
elôzô fejezet (7,1kk).1 Ezt a feltételezést támasztja alá a mindkét eset-
ben hasonlóan hangzó bevezetô nyelvi fordulat: , vagyis 
„(azok)ról pedig...”

Hasonló alapállást követ az apostol a kérdés megválaszolásában is. 
Mondanivalójának éle most is fôként a gyülekezetben magukat mások-
nál különbeknek tartók álláspontja ellen fordul, noha messzemenôen 
egyetért velük. Nem tudja azonban elfogadni önhittségüket, elbiza-
kodottságukat és a keresztyén testvér iránt megnyilvánuló szeretet-
lenségüket. Ezt az árnyalt érvelést feltétlenül szem elôtt kell tarta-
nunk, különben a magyarázat során nem fogunk tudni eligazodni Pál 
sza vain.

A magyarázók mind a mai napig sokat vitatkoznak azon, hogy a kö-
vetkezô három fejezetet egységesnek kell-e tekintenünk, vagy külön bözô 
Korinthusba írt páli levélrészletek ötvözetének. Elsôsorban a 9. feje-
zetet tekintik betoldásnak, mert az az apostolnak a gyülekezetek anya-
gi támogatásáról való lemondásával foglalkozik. Az I. fejezet 2. alfeje-
zetének c) pontja alatt erre a kérdésre is kitértem, és ott kifejtettem 
azt a többek által is képviselt álláspontot, hogy nem szükséges a 9. 
fejezetben idegen testet látnunk, mert fontos fogalmak kapcsolják mind 
a megelôzô, mind pedig a következô gondolatmenethez. Nem szüksé-
ges ellentétet feltételeznünk a 8. fejezet és a 10. fejezet között. A 8. 

1 Lásd Barrett 1968, 188. o. Ch. Wolff 1982, 4. o. Schrage 1991—2001, 2. 226. o.
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fejezetben ugyanis a bálványáldozati hús kérdése áll az elôtérben, míg 
a 10. fejezetben a bálványkultuszban való részvétel. A kettôt pedig az 
apostol különbözôképpen ítéli meg.

1. Útbaigazító ismeret  
a bálványáldozati húst illetôen (8,1—6)

(1) A bálványáldozati húst1 illetôen pedig tudjuk, hogy mindany
nyian rendelkezünk ismerettel.2 Az ismeret felfuvalkodottá tesz, 
a szeretet viszont épít. (2) Ha valaki azt hiszi, hogy már birtoká
ban van valamilyen ismeretnek, még nem úgy szerzett ismeretet, 
ahogy ismerethez jutni kell;3 (3) de ha valaki szereti az Istent, 
azzal Isten már elôbb ismeretséget kötött.4 (4) A bálványáldoza
ti hús fogyasztását illetôen tehát tudjuk, hogy semmi sem bálvány 
a világon, és hogy senki sem isten,5 kivéve egyet. (5) Mert még 
ha vannak is olyanok, akiket isteneknek mondanak, akár az égben, 
akár a földön, aminthogy van sok isten és sok úr, (6) számunkra 
mégis

egy az Isten, az Atya,
akitôl a mindenség,6 és mi ôrá nézve,7

és egy az Úr, a Jézus Krisztus,
aki által a mindenség, és mi is ôáltala.8

a Szöveg érteLme 1A bálványáldozati húst (illetôen): a görög kifeje-
zésben () ugyan a „hús” fogalma kifejezetten nem szerepel, 
mégis bele kell értenünk, mert olyan áldozatról van szó, amelynél az oltárra 
vitt ajándékot le kellett ölni (). érdemes a fogalomba rejtett következô 
utalásokra figyelnünk:

a) magát a szót Pál és a fiatal keresztyénség a zsidóságtól vette át. a meg-
fogalmazásban ugyanis az a rettenet és elutasítás jelentkezik, amely az egy 
Istenen kívül minden más istenséget bálványnak minôsít. más istenek hívei-
nek ajkáról természetesen egy ilyen tartalmú szó nem hangozhatott el. ôk 
-ról, azaz szent áldozati húsról beszéltek (lásd 10,28).

b) a gyülekezet kérdése abból a ténybôl fakadt, hogy a római korban szin-
te minden táplálékul beszerezhetô húsnak valami köze volt a pogány istenek 

Korinthus.indd   360 2008.04.02.   8:21:22



361

kultuszához. ha pedig mégsem volt, errôl nem minden esetben lehetett 
megbizonyosodni.2 a hús a levél megírásának korában nem tartozott a köz-
ember mindennapi étrendjébe. vehetett ugyan a mészárszékekben, a ma-
kellonokban (vö. 10,25), ha meg tudta fizetni. ezek a mészárszékek azonban 
— Pompeiiben például — a császárnak szentelt kápolna közelében voltak,3 s 
egy felirat szerint korinthusban is a fórumon, tehát közvetlenül a pogány 
templomok szomszédságában sorakoztak.4 a mészárosok pedig, ha nem 
éppen az oltárról lekerült áldozati állatot árusították, akkor a leölt és kimér-
ni kívánt állatnak legalább a fülét átküldték a közeli templom oltárára. így a 
következetesebb és aggályosabb lelkiismeretû keresztyén még a megvásá-
rolható húst is kapcsolatba hozhatta a bálványokkal. a szegényebb rétegek 
viszont inkább csak akkor juthattak húshoz, fôként marhahúshoz, ha az 
nyilvánosan kiosztásra került: vagy a városi istenség ünnepein, amelyek ál-
dozatokból származó közétkeztetéssel voltak egybekötve,5 vagy pedig gaz-
dag polgárok jótékonysági akciói alkalmával. azonban ez utóbbi esetben is 
elôbb felajánlották valamely istenségnek azt az állatot, amelybôl a szétosz-
tandó hús származott.6 mindebbôl kitûnhet, hogy a hús evésének vagy nem 
evésének kérdése Korinthusban jóval több volt egy számunkra ma már mes-
terkéltnek tetszô, elhanyagolható jelenségnél. Bonyolult és érzékeny társa-
dalmi, vallási, megélhetési, tehát életbevágó összefüggései voltak.

c) Sokat vitatott kérdés az Újszövetség-kutatók között, hogy kik és milyen 
alapon tartózkodtak a húsevéstôl egyfelôl, illetve nem csináltak lelkiisme reti 
kérdést belôle másfelôl. a bálványáldozati húst elutasítókban legkézenfek-
vôbb zsidó eredetû keresztyéneket feltételezni,7 hiszen a zsidó ember szá-
mára tilos volt bármivel is közösködni, ami kapcsolatban állt pogány kultu-
szokkal (vö. 5móz 7; 12; 13; 20). rabbi akiba — igaz, pár évtizeddel a korin-
thusi levél megírása után — a következôképpen szabályozta a nem „kóser”, 
tehát nem zsidó elôírások szerint leölt állatok húsának fogyasztását: „azt a 
húst, amelyet még be kell vinni a bálványnak, fel szabad használni, de amit 
kihoztak onnan, minden szempontból tiltva van, mert halottaknak (azaz 
bálványoknak) szóló áldozat az.”8 éppen ezért az áldozati hústól visszaria-
dókat a kutatók közül egyesek a kéfás-pártiakhoz, értsd: zsidó eredetû ke-

2 Lásd Conzelmann 1969, 207—208. o. Barrett 1968, 240. o.
3 Lietzmann—Kümmel 1969, 52. o.
4 Cadbury in: Orr—Walther 1976, 254. o.
5 RE 3. 263. o.
6 Theißen 1983, 278. o.
7 Mint például Dupont 1960, 282. o.
8 Bill 3. 377. o.
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resztyének közé sorolják.9 a fejezet 7. versébôl, ahol Pál a tartózkodás okát 
a pogány múltból eredô megszokásra vezeti vissza, nyilvánvaló azonban, 
hogy nem zsidó származásúakról van szó. ezenkívül a zsidó ember számá-
ra nemcsak a bálványáldozati hús, hanem azon túlmenôen a rituálisan tisz-
tátalannak tekintett hús, például a disznóhús fogyasztása is gondot jelentett. 
Pál soraiban viszont itt erre semmi sem utal. még inkább adódhat súrlódás 
az „erôsek és gyengék”, zsidó eredetû és pogány eredetû keresztyének elté-
rô felfogásából a római gyülekezetben, mert Pál a nekik szóló levélben kény-
telen az eledelek tisztátalanságának kérdését is megvitatni (lásd róm 14,1— 
15,6). még azt is hozzátehetjük, hogy a zsidó étkezési elôírásokat megtartók 
helyzete korinthusban bizonyára azért sem vált tarthatatlanná, mert a régé-
szeti leletek szerint ebben a városban találhattak maguknak kóser húst áru-
sító üzleteket. ezért nem túl meggyôzô gerd theißen közvetítô megoldása 
sem, aki szerint korinthusban az „erôtlen” lelkiismeretûek köre egyaránt 
létrejöhetett zsidó és pogány eredetû keresztyénekbôl.10

a bálványáldozati hús evésének szigorúbb felfogásával függ össze az a 
bonyolult és sokat vitatott kérdés, hogy vajon a korinthusi gyülekezetben ezen 
a téren elôállott bizonytalanság nem az apostoli zsinat határozatához fûzött 
úgynevezett apostoli dekrétum következménye-e. De erre majd a 10,14-hez 
fûzött jegyzetben fogunk kitérni. azokat pedig, akik a bálványáldozati hús 
evésébôl nem csináltak lelkiismereti kérdést, sok magyarázó gnosztikusok-
nak tartja.11 már az I. fejezet 3. alfejezetének b) pontja alatt szó volt arról, 
hogy a levél megírásának idején még aligha beszélhetünk kifejlett gnosztikus 
rendszerekrôl, inkább csak gnosztikus jellegû gondolat- és magatartásfor-
mákról. valószínûleg ugyanazok teszik túl magukat a pogány kultuszok által 
keltett félelmeken, akik magukat már „perfekt”, azaz tökéletes és beérkezett 
keresztyénnek hiszik (vö. 4,8).

d) ez utóbbiak bizonyára inkább a tehetôsebb réteg tagjai voltak, akiket 
hivatalos vagy baráti kötelezettségeik gyakrabban tettek próbára a bálvány-
áldozati hús evését illetôen.12 De természetesen azt is számításba kell ven-
nünk, hogy hamar megalkudhatott lelkiismeretével az a gyülekezeti tag is, 
aki csak ritkán juthatott húshoz, s akkor is csak pogány oltárokról szárma-
zóhoz. 

 9 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 218. o. 24. jegyz. Conzelmann 1969, 163. o. 9. 
jegyz.

10 Theißen 1983, 274. o. Lásd még Lang 1986, 111. o.
11 Lütgert 1908, 120. kk. Schmithals 1956, 214. o. Bultmann 1959, 184. o.
12 Theißen 1983, 275. kk. Meeks 1983, 133. o. Klauck 1982, 247. o.
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2mindannyian rendelkezünk ismerettel: a továbbiakból kiderül, hogy a 
bálványáldozati hús evésével kapcsolatban felmerült vita kulcsszava az „isme-
ret” (). a korinthusi gyülekezet „felvilágosultabb” tagjai ugyanis nagy-
vonalúbb álláspontjukat helyesebb ismeretükkel igyekeztek alátámasztani. 
az ismeretnek, vagyis a gnózisnak ez az elôtérbe állítása azonban önmagá-
ban még nem elegendô alap arra, hogy korinthusban kiforrott gnosztikus 
irányzatot tételezzünk fel.13 a helyes és helyén levô ismeret az Újszövetség 
szerint nélkülözhetetlen eleme a keresztyénként való létezés feltételeinek (vö. 
Lk 11,52; róm 11,33; 15,14; 1kor 12,8; 13,6 stb.).

a legtöbb magyarázó a kijelentésben olyan, Pál által idézett korinthusi 
jelmondatot lát, amelyben az áldozati hússal élôk öntudata jut kifejezésre. 
Figyelembe kell vennünk mégis azoknak a tudósoknak a megjegyzését, akik 
szerint a „tudjuk” vagy a „rendelkezünk” többes szám elsô személyben tör-
tént megfogalmazása értelmében Pál magát is az ismerettel rendelkezôk 
közé sorolja.14 Sôt a „mindnyájan” névmás világos utalás arra is, hogy „az 
ilyesféle ismeretet minden keresztyén hívô esetében feltételeznünk kell, mert 
hozzátartozik a hit alapismereteihez”,15 s ez még akkor is igaz, ha a 7. vers-
ben azt a megállapítást kell olvasnunk, hogy nincs mindenkiben meg a kel-
lô ismeret (lásd ott). a szóban forgó mondat megfogalmazásában hasonló 
helyzet áll elô, mint a házasságra vonatkozó kérdésre adott feleletben. ugyan-
is ebben az esetben is helytálló lehet az ott olvasható megállapítás: „nem 
ritka..., hogy Pál alapjában véve egyetért azokkal, akiket helyreigazít, csak 
éppen más következtetésre jut.”16

3már birtokában van valamilyen ismeretnek, még nem úgy szerzett 
ismeretet, ahogy ismerethez jutni kell: a mondanivaló lényege ugyanannak 
a „megismerni” () igének a különbözô igealakjaiban van elrejtve. a 
fordításnál és értelmezésnél tehát tanácsos figyelembe venni egyazon cse-
lekvés eltérô jellegét vagy állapotát: elôször befejezett múltat (perfectum), 
majd beálló (aorisztosz), végül pedig folyamatos vagy befejezetlen (imper-
fectum) cselekvést találunk.

4Isten már elôbb ismeretséget kötött: amíg a 3. jegyzet alatt a cselekvés 
jellegének szem elôtt tartására hívtuk fel a figyelmet, úgy most az idôviszo-
nyok érvényesítését tartjuk fontosnak. az Isten részérôl történô megismerést 

13 Lásd az 1. számú szövegértelmezô jegyzet c) pontját.
14 Lásd Conzelmann 1969, 165. o. Barrett 1968, 189. o.
15 Ch. Wolff 1982, 4. o.
16 Lásd a 7,1-hez fûzött szövegértelmező jegyzetet.
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kifejezô igealak befejezett múltban (perfectumban) áll. ezért ez az esemény 
megelôz mindent, ami az ember részérôl történhet.

meglepô lehet az „ismeretséget kötni” fordítói megoldás is. De nem volna 
helyes Istennel kapcsolatban a megismerésrôl olyan értelemben beszélni, 
mintha az korábbi tudatlanságának meghaladását jelentené. mégpedig nem 
dogmatikus érdekbôl, hanem jelentéstani megfontolásból. a bibliai értelem-
ben vett megismerés ugyanis úgy történik, hogy azzal, akit vagy amit meg 
akarunk ismerni, személyes kapcsolatba kerülünk. 

5hogy semmi sem bálvány a világon, és hogy senki sem isten: a mon-
datot a legújabb kommentárokig — néhány amerikait kivéve, de ezekben is 
felemás módon — mindenhol úgy fordítják, mintha Pál a bálványok és istenek 
létét vonná kétségbe. Pedig az () jelentése vitán felül „semmi 
sem” (bálvány), és az ()-é vitán felül „senki sem” (isten), és ezzel a 
megfogalmazással Pál ezeknek nem a meglétét, hanem a nekik tulajdonított 
természetfeletti hatalmat tagadja. egyébként ez felel meg a zsidóság bálvá-
nyok felett gyakorolt, sokszor maró kritikájának (vö. zsolt 115,4—8; 135,15—18; 
ézs 40,18—20; 44,9—20; SalBölcs 13. fejezet), de a vallástörténet által feltárt 
helyzetnek is. 

6a mindenség: egy névszó vagy névmás többes számú, semleges nemû 
alakja a görög nyelvben általában csoportfogalmat jelöl. ezért a (minden) 
névmás alakját is jogosan fordítjuk „mindenség”-nek. a görög nyelv 
így nevezi meg az univerzumot.17

7mi ôreá nézve: a „nézés” mozzanata tulajdonképpen nem található meg 
az eredeti szövegben. valamiképpen azonban vissza kellett adnunk azt a 
feladatot, amely az  elöljárószónak ebben az összefüggésben jutott. an-
nak kell ugyanis a fordításban is kifejezésre jutnia, hogy a mi emberi létünk 
az értelmét Teremtôjében találja meg (lásd kol 1,16).18

8az apostol egy kéttagú parallelismus membrorummal, a gondolatok pár-
huzamával építkezô héber verselési módot követô, korai és összecsiszolt 
keresztyén hitvallásban foglalja össze a kérdés megvilágításához szükséges 
ismeretet. a kutatók egy része a hitvallás megfogalmazását ugyan magának 
Pálnak tulajdonítja,19 ez azonban — tekintettel a hosszabb gyülekezeti hasz-
nálatot feltételezô, hiányos mondatokba tömörített kijelentésekre — nem 
látszik valószínûnek. Bultmann szerint ez a hitvallás hellenisztikus zsidó 

17 Lásd még Cserháti 1978, 66. o. 3. jegyz.
18 Lásd még uo. 67. o. 7. jegyz.
19 Például Thüsing 1986, 225. o. Barrett 1968, 193. o. Fee 1987, 373—374. o.
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eredetû körökben keletkezhetett.20 Szerinte erre utal a preegzisztenciának 
a hitvallásban megjelenô gondolata. a preegisztens léttel Philón is számol.21 
hasonló formulával találkozunk Pálnál róm 11,36-ban is, és Bultmann-nak 
ezzel a megállapításával jóformán minden magyarázó egyetért. — a tartalom 
ugyan szigorú monoteizmust képvisel, de a kifejezésmód a sztoikus filozó-
fia hatására utal (vö. róm 11,36; kol 1,15kk).22 

a LevéLréSzLet kIBontáSa (1—3) A korinthusi gyülekezetben lelki-
ismereti kérdések támadtak a bálványáldozati hús fogyasztását ille
tôen, és az apostolhoz fordultak útmutatásért. A korinthusi keresz-
tyéneknek ez a gondja ma már jelentéktelennek tûnhet. De amint a 
szöveg értelmét megvilágító jegyzetekbôl is kitûnt, a hús beszerzése 
abban a korban a legtöbb ember számára nem volt egyszerû dolog, és 
még nehezebbé vált a keresztyének számára, mert soha nem tudhatták, 
hogy az a hús, amelyhez hozzájutottak, milyen kapcsolatban van a po-
gány istenek tiszteletével. Így vált az életnek ez az egyébként semleges 
területe lelkiismereti, tehát az élô Isten iránti hûséget érintô kérdéssé.

Valójában tehát a húsevés körül kialakult bonyodalom a keresztyé-
nek helyzetébôl fakadt, annak egyik, ebben az esetben elôtérbe került 
következménye volt. A gyülekezet tagjai ugyanis Krisztus uralma alá 
kerültek, ugyanakkor benne maradtak változatlanul fennmaradt, po-
gány vallásossággal átszôtt világukban. Nemcsak családi kapcsolataik, 
munkájuk, polgári kötelességeik révén kötődtek ezernyi szállal koráb-
bi életükhöz, hanem — ahogy majd a 7. vers is megemlíti — saját meg-
szokásaikban, emlékeikben is. Ennek a kettôsségnek a feszültségében 
éltek, nehézségeivel küszködtek jelentôs és jelentéktelenebb dolgokban 
egyaránt. Megtehették volna, hogy hátat fordítanak a világnak, és get-
tóba vonulnak, vagy kierôszakolják környezetük megváltozását. Ezek-
re az egyháztörténetbôl ismerôs megoldásokra azonban akkor még nem 
gondoltak. Ezért mindenkinek a saját lelkiismeretével kellett elintéznie, 
hogy meddig mehet el a pogány környezetével való kapcsolatában. Vol-

20 Bultmann 1959, 134. o.
21 Spec. I.208.
22 Bôvebben lásd Stauffer: ThWNT 3. 98. o. Reicke: ThWNT 5. 891. o. 15. kk. 

sor.
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tak, akik nagyobb szabadságot engedtek maguknak, mások viszont 
igyekeztek a pogány világgal való érintkezést minél kisebb felületre 
szorítani. Így lett a húsevés étrendi gondja a hitbeli döntés alkalmává.

Amint azt a levél eddig megismert részeiben láthattuk, Pál ezúttal 
is „alapvetô teológiai kérdésekre vezeti vissza a felmerülô kérdéseket, 
amiképpen egyedi döntéseit is alapvetô teológiai mérlegelés után hoz-
za meg”.23 A húsevés kérdéseiben Pál nem kapcsolódhat Jézus tanítá-
sához, amint ezt a pereskedô keresztyének (lásd 1Kor 6,7) vagy a 
vá lás esetében (lásd 1Kor 7,10) tette, illetve majd az ige szolgái ellá-
tásának kérdésében (lásd 1Kor 9,14) tenni fogja. Nem mintha az apos-
tol nem ismerhette volna Jézus szavát a tiszta és tisztátalan dolgokról 
(vö. Mk 7,1—2; Mt 15,1—20). Conzelmann helytelenül von le ilyen kö-
vetkeztetést abból a ténybôl, hogy Pál ebben az esetben nem érvel 
Jézus tanításával.24 Most ugyanis Pál azért nem hivatkozhat Jézusra, 
mert nem a kultikus tisztaság rabbinisztikus elôírásairól van szó, ha-
nem az egyistenhit és az érzékenyebb lelkiismeretû keresztyén testvér 
sorsa a tét. Ennek megfelelôen — egyetértve a gyülekezet felszabadul-
tabban gondolkodó részével — elôször arra a nélkülözhetetlen helyes 
ismeretre, teológiai ítélôképességre, Isten dolgaiban való jártasságra 
hívja fel a figyelmet, amely képes útbaigazítani az embert bonyolult élet
helyzetekben is. 

Szavaiból tehát nem következtethetünk valamiféle ismeretellenes 
állásfoglalásra, ugyanakkor azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy a szükséges 
ismeretbôl nem csak egyes jobb képességû gyülekezeti tagoknak jutott. 
A bálványáldozati hús kérdéseiben tudjuk, hogy mindannyian ren
delkezünk valamilyen megbízható ismerettel — kezdi válaszát az apos-
tol. Tehát neki magának is van, ezért az ô véleményének mérlegelé sére 
is igényt tart, de van az aggályosabb lelkiismeretû keresztyén testvérnek 
is, aki szintén rendelkezik a legfontosabb ismeretekkel, különben még 
mindig a pogányokhoz tartozna. A hit ugyanis, ha igazi, nem ködösít, 
hanem tisztáz, a valóság teljesebb ismeretére juttat el.

A helyes és egyre teljesebb ismeretre tehát törekednie kell minden 
keresztyénnek. Pál elôször mégsem az ismeret szükséges voltára teszi 

23 Bultmann 1959, 191. o.
24 Conzelmann 1969, 208. o. 16. jegyz.
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a hangsúlyt, hanem a veszélyére: Az ismeret felfuvalkodottá tesz. Aki 
ismerettel rendelkezik, hajlamos túlbecsülni önmagát. Elhiteti önma-
gával, hogy ismeretei segítségével megáll a saját lábán, s ennélfogva 
neki még a pogány szellemiség sem árthat (lásd 1Kor 10,12). Mivel 
pedig azt hiszi, hogy semmi sem árthat, ezért kihívóan vállalva koc-
kázatos helyzeteket, megkísérti Istent (lásd 1Kor 10,14—22). De az a 
veszély, amely most leginkább foglalkoztatja az apostolt, a fogyatéko-
sabb ismerettel rendelkezô és ezért minduntalan szorongó keresztyén 
testvér lenézése. Az a tapasztalata, hogy az Isten dolgaiban jártasabbak 
„felvilágosult” mivoltuk bûvöletében, felsôbbrendûségük tudatában 
megvetik keresztyén testvéreiket, és nincsenek tekintettel reájuk. 

Pál kijelentése az önteltséget elôidézô ismeretrôl úgy hangzik, mint-
ha az ismeret birtoklása törvényszerûen rombolóan hatna az emberre, 
önmagára és kapcsolataira egyaránt. Ez valóban így van, ha nem ren-
deljük magunkat mindenestül, ismereteinkkel együtt a szeretet uralma 
alá. Mert míg az ismeret a legjobb esetben megvilágít és átvilágít, és 
ezzel kétségbe ejt, a szeretet épít. Mert a szeretetre beállított ember tud 
mit kezdeni ismereteivel. Nem tud betelni Isten ismeretével, mert szere-
ti ôt, és nem fogja önteltté tenni ismerete, hanem tapintatosan segíti 
vele azt a keresztyén testvérét, aki indokolatlan félelmek között ver-
gôdik, mert szereti ôt. 

Abból az alaphangból, amelyet Pál megüt most, amikor készül a 
bálványáldozati hús fogyasztásából adódó kérdések megválaszolására, 
kivehetô, hogy ô a kezdeményezést a helyzet megoldására elsôsorban 
az Isten dolgainak ismeretében járatosabbaktól várja. Ebben Jézus szem-
pontját alkalmazza a korinthusi gyülekezet körülményeire: „Akinek 
sokat adtak, attól sokat is kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet 
kérnek számon.” (Lk 12,48) Ezt érvényesíti Gal 6,1kk-ben is, ahol 
többet foglalkozik a feddhetetlen keresztyén testvérrel, akinek meg kell 
feddenie a tetten ért bûnöst, mint magával a vétkessel. Végül idézzük 
Róm 15,1-et, ahol ki is mondja: „Mi, erôsek tartozunk a gyengék erôt-
lenségeit hordozni, és nem önmagunknak kedvezni.”

De nem csak arról van szó, hogy a helyes ismeret alárendeli magát 
a szeretet szempontjának. Ha valaki Isten dolgaiban jártasként isme-
reteire tekintettel felfuvalkodottá lesz, és azt hiszi, hogy már birto
kában van valamilyen ismeretnek, még nem úgy szerzett ismere
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tet, ahogy ismerethez jutni kell. Úgy tûnik, mintha Pál itt egy álta-
lános ismeretelméleti igazságot mondana ki. De ha más területre talán 
nem is érvényes, amit állít, az istenismeretre — mondhatnánk, a teoló-
giára — minden bizonnyal. 

Mindenekelôtt azért, mert minden olyan istenismeret, amelyet vég-
érvényesnek hiszünk, hamis ismeret. Pedig ez nem egy korinthusi ke-
resztyén ismeretére elmondható, hiszen aki már magát perfekt, befe-
jezett keresztyénnek hiszi (lásd 1Kor 4,8), bizonyára ezt véli arról az 
istenismeretrôl is, amelynek birtokába jutott. Ezzel szemben minden 
emberi ismeret Isten dolgaiban szükségszerûen „csak rész szerint va-
ló”25 lehet. Ugyancsak az ismeret töredékességében látja a korinthusi fel-
fogás bírálatának lényegét — 1Kor 13,12-re hivatkozva — Weiß és Schlat-
ter is.26 Ezt az értelmezést támasztja alá a puszta vélekedésre történô 
utalás az ismeret birtoklását illetôen, valamint az Isten korlátot nem 
ismerô megismerô tevékenységének szembeállítása az ember véges 
lehetôségeivel az ismeretszerzés terén. A teljes ismeret megszerzése 
tehát legfeljebb olyan cél lehet, amelyet megközelíthet ugyan az ember, 
de földi viszonyok között el sohasem érhet. Más magyarázók viszont 
úgy értik Pál kijelentését, hogy az elbizakodottak olyan ismeretek bir-
tokosainak vélik magukat, amelyeket „szakszerûtlenül” — „nem úgy, 
ahogy kell” — szereztek maguknak,27 mert „aki személyes állapotban 
létezik, helyesen csak személyesen viszonyulhat megismerése tárgyá-
hoz”.28 Vagyis nem vizsgálhatom Istent úgy, mintha nem személy, ha-
nem tárgy volna. Végül is az istenismeret töredékességének és szak-
szerûtlenségének szóba hozott két szempontja bizonyára nem kizárja, 
hanem kiegészíti egymást. 

Személyes viszonyban megismerni valakit pedig csak akkor lehet, 
ha a vizsgált fél nem zárkózik el ez elôl, hanem önként feltárulkozik 
az ôt vizsgáló elôtt. A zárat viszont csak a bizalom törheti fel, mégpe-
dig az a bizalom, amely a szeretet kapcsolatában születik és él. Ezért hang-
súlyozza Pál ebben az összefüggésben, hogy ha valaki szereti az Istent, 

25 Lásd Orr—Walther 1976, 229. o.
26 Idézi Ch. Wolff 1982, 5. o.
27 Conzelmann 1969, 167. o. 18. jegyz. Ch. Wolff 1982, 5. o.
28 Barrett 1968, 190. o.
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akkor ismerheti meg ôt. Az iránta való szeretet az ember egész valóját 
feléje fordítja, és az ilyen ember akkor is ragaszkodni fog Istenhez, ha 
titkaiból mindent nem tud felfogni, sôt értelme talán meg is ütközik 
azokon (lásd 1Kor 1,23).

Az apostol a döntô szerepet Isten és ember kapcsolatában általában 
a hitnek tulajdonítja. Olykor azonban, mint most is, jelzi, hogy szerin-
te sem hiányozhat az Isten iránti hitbôl a szeretet mozzanata (vö. 2Thessz 
3,5; 1Kor 2,9; Róm 8,28). Mert a hit önmagában felfogható Isten pusz-
ta tudomásulvételének is, sôt jellemezheti akár a tôle való rettegés is, 
de akkor az már nemcsak János szerint (vö. Jn 8,42; 14,15.22—23; 1Jn 
2,5; 4,20—21; 5,1), hanem Pál szerint is csupán látszata a hitnek, és 
nem eleven és hatékony valósága (vö. Gal 5,6).

Ezek után a formális logikát követve azt a végkövetkeztetést várnánk 
Páltól, hogy csak az ismerheti meg Istent, aki szereti ôt. Ehelyett Isten 
és ember kapcsolatának általunk elképzelt rendjét a feje tetejére állítva 
a következôt jelenti ki: Ha valaki szereti az Istent, azzal Isten már 
elôbb ismeretséget kötött. (Olyan váratlan a fordulat, hogy az egyik 
legrégebbi görög kézirat — a  — e szavak elhagyásával a szöveget a 
várakozásnak megfelelôvé formálja át.) Az apostol részérôl azonban ez 
nagyon tudatos fogalmazás, és nem elszólás. Mert meggyôzôdése sze-
rint minden Isten ismerkedést kezdeményezô szeretetén múlik, nem pedig a mi 
fogyatékos istenismeretünkön. Isten kezdeményezô szerepének ez a hang-
súlyozása a vele való kapcsolat terén többször is megfogalmazott alap-
vetô felismerés a Szentírásban (vö. 4Móz 16,5; Jer 30,21; Jn 10,14; 
15,16; 1Kor 13,12; 14,24—25; Gal 4,9; 2Tim 2,19; 1Jn 4,10).

Ahhoz, hogy ezt a különös fordulatot jól értsük, tisztában kell len-
nünk a „megismerés” fogalmának bibliai tartalmával. Már volt szó a 
személyes kapcsolatok természetérôl. Ilyen Isten és ember kapcsolata 
is, ezért megismerni nem tudjuk egymást másként, csak ha megszólít-
juk egymást és érintkezünk egymással. Ha pedig Pál szerint „Isten már 
elôbb ismeretséget kötött” az ôt szeretôkkel, akkor azt kívánja az ol-
vasó értésére adni, hogy minden Isten megmagyarázhatatlan kiválasztó sze
retetével kezdôdött. Ugyanezt fejezi ki másutt a  (elôbb ismert) 
szó használatával (lásd Róm 8,29; 11,2). Ha tehát „valaki szereti az 
Istent”, akkor ez az odaadó ragaszkodás iránta visszfénye az ô meg-
elôzô szeretetének. Kényes kérdésekben eligazodni — ehhez kétségte-
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lenül Isten dolgaiban való jártasság kell. De amint láttuk, a helyes isten
ismeret szeretetben fogan, végsô soron Isten irántunk megnyilvánult sze-
retetében.

(4) Az elôzôekben vázolt módon létrejött istenismeret nélkülözhe-
tetlen ahhoz, hogy az ember többek között a bálványáldozati hús 
fogyasztását illetôen is tisztán lásson. Mert a bálványáldozattal vala-
milyen módon kapcsolatba került hús fogyasztásától csak akkor kell 
tartani, ha a bálványok valóban azok, akiknek hiszik ôket, vagyis isteni hata
lommal rendelkezô lények. A korinthusi keresztyéneknek az a csoportja, 
amely nem csinált lelkiismereti kérdést az ilyen hús evésébôl, a bálvá-
nyokat nem vette komolyan, ezért azután az oltáraikról lekerült étel 
fogyasztásából sem csinált gondot magának. A korabeli mûvelt és fi-
lozófiailag iskolázott rétegekben igen elterjedt volt a sokistenhit zûr-
zavarát elutasító és az egyistenhithez, olykor pedig az istentagadáshoz 
közelítô „felvilágosult” gondolkodás, elsôsorban a sztoikus és epi-
kureus filozófia híveinek körében. Igen valószínû, hogy a tehetôsebb 
korinthusi keresztyének között, akiknek több lehetôségük volt mûvelt-
ségre is szert tenni,29 nem egy akadt, aki „magával hozta” a felvilágo-
sultabb szemléletmódot, és a keresztyén egyistenhit csak megerôsítet-
te ôket abban a felismerésben, hogy a bálványokat nem kell tisztelni, 
és fôként nem kell tartani tôlük.

Pál apostol a pogány hitvilág megítélésében az egyistenhívô zsidó 
(5Móz 6,4; Ézs 44,8; 45,5; Róm 2,22) és keresztyén (Róm 1,21kk; 1Kor 
10,19; 12,2; Gal 5,20; 1Thessz 1,9) istenismeret alapján egyetért a 
„felvilágosultakkal”: a bálványáldozati hús kérdéseiben útbaigazít min-
ket az, hogy tudjuk: semmi sem bálvány a világon, és hogy senki 
sem isten, kivéve egyet. Ha gondos fordítás alapján30 jól értjük a ki-
jelentést, akkor felfedezzük a bálványimádás és a többistenhit valós 
magvát, és nem lépünk annak az ószövetségi és késô zsidó missziói 
igehirdetésnek a nyomdokaiba, amely gyakran a gúny eszközeitôl sem 
visszariadva leplezi le a bálványok mesterkélt létét és az ebbôl követ-
kezô tehetetlenségét (vö. 5Móz 4,28; Ézs 40,19—20; 44,9—20; 46,6—7; 
Jer 10,1—5; Hós 13,2—3; Zsolt 115,1—8 és fôként SalBölcs 13—15). Mert 

29 Vö. Theißen 1974, 260. kk. Theißen 1983, 231. kk.
30 Lásd az 5. számú szövegértelmezô jegyzetet.
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az apostol meggyôzôdése szerint — és ez a felmerült kérdés tárgyalásá-
nál mindvégig szempont marad — a bálványok mint kiábrázolt istensé-
gek vagy istenségnek tekintett szellemi valóságok olyan e világi jelen-
ségeket, erôket, sôt rendkívüli embereket képviselnek, amelyeknek 
befolyása van az emberi életre, csakhogy mégsem bálványok és istenségek, 
azaz nem mindenhatók, és ezért az ember nem is adhatja uralmuk alá 
magát. Hasonló gondolatmenetet követ Pál Róm 1,21kk-ben és másutt 
(lásd még Gal 4,8kk; Kol 2,15; Ef 1,21kk). Ezért aztán az ember nem 
is szabadulhat meg ártó befolyásuk alól azáltal, hogy nevetségesnek 
állítja be ôket, ha máskülönben nem rendeli magát az élô és egyetlen 
Isten uralma alá. 

(5—6) A gondolatmenet továbbra is az előbb megfigyelt kettôs vá-
gányon fut: Pál feltételezi, hogy a pogány hiedelmeknek is van valami 
közük a valósághoz, ugyanakkor az általuk tisztelt lények hatalma nem 
vetekedhet az Istenével: Mert még ha vannak is olyanok, akiket is
teneknek mondanak, akár az égben, akár a földön, aminthogy van 
sok isten és sok úr — az egy Istenben hívô ezeknek nem hódol be. A 
korinthusi keresztyének tudják, hogy gyülekezetükön kívül még sok 
vallási közösség van, és ezek a közösségek istennek tartják mindazt, 
amit tisztelnek. Mivel ezeket ôk „mondják” isteneknek, arra is lehetne 
gondolni, hogy „az istenek csak az istentiszteleten és a híveik gondo-
lataiban léteznek”.31 Pál azonban, még ha a maga részérôl nem is vall-
ja isteni lényeknek, amiket mások azoknak mondanak, mégsem minô-
síti csupán a vallásos képzelet teremtményeinek ôket. Amint ezt már 
elôbb is láttuk, valóságos befolyással rendelkezô égi vagy földi hatal-
masságoknak, isteneknek és uraknak tartja ôket. 

Hogy „az istenek és urak” megkülönböztetésének van-e és mi az 
értelme, nehéz megmondani. Talán az „istenek” megjelölés az istenek 
olimposzi karára utal, az „urak” pedig megistenült emberekre, ahogy 
Weiß feltételezi,32 vagy esetleg Foersternek van igaza, aki szerint ebben 
a megfogalmazásban már az uralkodók egyre inkább erôsödô isteníté-

31 Orr—Walther 1976, 233. o. Hasonlóan érti az apostol szavait Fee 1987, 370. o. 
és Klauck 1984, 61. o.

32 Weiß 1910, 221. o.
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se jelentkezik.33 De hivatkozni lehetne arra a kortörténeti tényre is, 
hogy minden görög városnak megvolt a maga „védôistene”, akár több 
is, míg a misztériumkultuszokban, például Szerapiszéban vagy Íziszé-
ben „úrnak” (), illetve „úrnônek” () szólította a közösség 
az általa tisztelt megváltó istenséget. Pál esetében azonban ennél hi-
hetôbb Barrett elképzelése, miszerint a megkülönböztetés mintája 
5Móz 10,17-ben található, ahol mindkét címmel Izráel Istenét tisztelik 
meg. A legvalószínûbbnek mégis Conzelmann feltételezése tûnik, aki 
szerint a két cím „összekapcsolását egyszerûen a közvetlenül ezután 
idézendô keresztyén hitvallás idézte elô”.34 Ebben a hitvallásban ugyan-
is szó lesz Istenrôl, az Atyáról és az Úrról, Jézus Krisztusról. 

Bármi álljon is Pál ellentmondásosnak tûnô, vallási jelenségeket 
elemzô kijelentésének hátterében, szándéka nyilvánvaló: rá akarja éb-
reszteni az istenismeretükre hivatkozó korinthusi keresztyéneket azok-
ra a veszélyekre, amelyek a pogány vallásos élet területén leselkednek 
reájuk. Már most fel akarja ôket készíteni arra, ami majd a késôbbi 
mondanivalóban lesz hangsúlyossá (1Kor 10,12.20; 12,1—2). Tévednek 
ugyanis, ha azt hiszik, hogy a pogány vallásos élet — azt gondolva, hogy 
mindaz, ami itt történik, csak a képzelet játéka — senkiföldje számukra. 
Ilyen semleges terület nem létezik. Ha az ember az egyik urat nem 
vállalja, akkor a másik uralma alá kerül.

Ezért kell egyetértenünk Hans von Sodennel, aki ezzel kapcsolatban 
a következôt írja: „Az még nem old meg semmit, hogy nem féljük a 
bálványokat. Egyes-egyedül csak az, hogy féljük Istent.”35 Mert a bál-
ványáldozati hús kérdésében ugyan nélkülözhetetlen az ismeret révén 
kapott útmutatás, de önmagában a leghelytállóbb teológiai ismeret sem 
nyújt védelmet az ártó hatásokkal szemben. Ezt csupán az egyedül igaz 
Istenbe vetett, személyesen vállalt hit teheti meg. Nem véletlen tehát, hogy 
az adandó válasz megalapozásául Pál egy hitvallást idéz, amelyet a gö-
rög kultúrájú, hellenisztikus gyülekezetekben,36 így Korinthusban is, 

33 Lásd ThWNT 3. 1090. o.
34 Conzelmann 1969, 170. o.
35 Soden 1931, 8. o.
36 Lásd Bultmann 1959, 74. o.
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valószínûleg jól ismerhettek a keresztelési liturgiából.37 Lehet, hogy 
mások alárendelik magukat olyan hatalmaknak, amelyeket isteneknek 
és uraknak tisztelnek, számunkra mégis egy az Isten, az Atya, aki
tôl a mindenség, és mi ôrá nézve, és egy az Úr, a Jézus Krisztus, 
aki által a mindenség, és mi is ôáltala. 

A hitvallás szorosan kapcsolódik a már elhangzott kijelentéshez: 
„senki sem isten, kivéve egyet”. Ez az egyetlen pedig az, akirôl már 
Izráel népe vallást tett a Semában (lásd 5Móz 6,4). Ô az egyedüli Isten, 
mert nincsen más, és ô az Atya, mert a szeretet bizalmas viszonya fûzi 
hozzá ószövetségi népét (vö. 5Móz 32,6; Ézs 63,16; Jer 31,9), és Jézus 
felhatalmazása alapján (lásd „Mi Atyánk...!”) újszövetségi népét is. A 
hitvallás mindenekelôtt Istenre mint Teremtôre mutat, akitôl van a min-
denség. Mivel a mindenség egyetlen elôzménye Isten teremtô akarata 
(), valószínûnek látszik, hogy a sorok között kimondat-
lanul is a creatio ex nihilo, a semmibôl való teremtés gondolata rejtô-
zik (vö. 1Kor 1,28; Róm 4,17).38 Ez a mozzanat még inkább aláhúzza, 
hogy minden létezô az ô Teremtôjének hatalmában van. Ugyanakkor 
mi, emberek „ôrá nézve” vagyunk (), azaz létünk te-
remtettségünknél fogva egyedül benne találja meg értelmét és célját, s ezért 
mindaddig „híjával vagyunk Isten dicsôségének” (Róm 3,23), amíg el 
nem jutunk ôhozzá.

Ahogy a hitvallás elsô tagja elválaszthatatlanul összeforrt a máso-
dikkal, úgy tartozik szorosan össze a Teremtôrôl megvallott hit a Jézus 
Krisztusba mint kizárólagos Urunkba vetett hittel. Mint a Kol 1,15—18-ban 
található ôsi himnuszban,39 itt is szervesen összekapcsolódik a terem-
tés és megváltás isteni mûve. Ez az összekapcsolás már Deutero-Ézsa-
iásnál megtörtént (lásd elsôsorban Ézs 40,21—31; 51,12—16). A terem-
tô Isten megváltó szándéka Jézus Krisztusban lesz nyilvánvalóvá. „A 
hitvallás szerint (az útbaigazító) ismeretre nem spekuláció útján ju-
tottunk el, hanem Isten Fia révén a történelemben véghezvitt cselek-
vése által”, mondja errôl Barrett.40 Amit Pál 2Kor 4,6-ban így fogalmaz 

37 Murphy-O’Connor 1982, 80. o.
38 Schrage 1991—2001, 2. 242. o.
39 Lásd Cserháti 1978, 60. kk.
40 Barrett 1968, 192. o.
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meg: „Az Isten, aki azt mondta, hogy a sötétségbôl világosság ragyog-
jon elô, ô gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy megvilágosodjék 
Isten dicsôségének ismerete Jézus Krisztus személyén.” 

Ha pedig az új teremtést csak a Teremtô viheti végbe, akkor ez for-
dítva is igaz: már a mindenség teremtése is Krisztus által történt 
(), aki által Isten gyermekeivé is lettünk ( 
). A hitvallásban meglepôen korán jelentkezik a preegzisztens 
krisztológia, vagyis a Jézus Krisztus földi létét megelôzô létrôl szóló 
tanítás.41 Ebben az összefüggésben Krisztus preegzisztenciája azért 
kerül elôtérbe, hogy rávilágítson Isten szeretetére a teremtett világ iránt. Ez 
a szeretet pedig Krisztusban lett nyilvánvalóvá. Így Isten nemcsak te-
remtô hatalmával, hanem mentô szeretetével is felette áll minden más 
reánk, emberekre igényt formáló hatalomnak.

A gondolatmenetbe iktatott hitvallás már megvolt, mielôtt a bálvány-
áldozati hús kérdése Korinthusban felmerült. Tehát nem az e felett 
zajló vita hozta létre, ezért nem is tekinthetô közvetlen útbaigazításnak. 
A hitvallás horizontja ennél sokkal átfogóbb. Mégis ebbe illeszti bele 
Pál az egész kérdéskört, mert valóban csak a teremtô Istenhez való erôs 
kötôdés nyújthat hathatós védelmet a pogány környezet befolyása ellen, és a 
teremtô Istennek a Krisztusban nyilvánvalóvá lett szeretete tehet minket gyü
lekezetének egymásra tekintettel levô tagjaivá. 

2. a szeretet útmutatása a bálványáldozati hús 
evésének kérdésében (8,7—13)

(7) Ellenben nincs mindenkiben meg a kellô ismeret;1 így néme
lyek a bálvánnyal mindeddig együtt töltött idô hatására2 a vele 
kapcsolatba került húst3 bálványáldozati húsként eszik, és mivel 
lelkiismeretük4 erôtlen,5 beszennyezôdik. (8) Étel azonban nem 
fog minket Isten oldalára állítani;6 ha nem eszünk, abból sem lesz 
hátrányunk, ha eszünk, abból sem lesz elônyünk. (9) Ügyeljetek 
rá, nehogy7 ez a ti elôjogotok8 megütközést9 jelentsen az erôtle

41 Lásd Cserháti 1976, 84. kk., 94. kk.
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neknek. (10) Ha ugyanis valaki lát téged, aki ismerettel rendel
kezel, amint a bálványtemplomban asztalhoz telepedtél,10 mivel 
lelkiismerete erôtlen, nem foge „felépülni”11 arra, hogy a bálvány
áldozati húst megegye? (11) Mert elvész az erôtlen a te ismereted 
birtokában,12 az a testvér, akiért Krisztus meghalt. (12) Így azután 
amikor a testvérek ellen vétkeztek, és bántalmazzátok erôtlen lel
kiismeretüket, Krisztus ellen vétkeztek. (13) Éppen ezért, ha ele
del megütközést vált ki13 a testvérembôl, soha semmiképpen húst14 
nem eszem, nehogy az én testvéremnek megütközést okozzak.

a Szöveg érteLme 1a kellô ismeret: az eredeti szövegben az „ismeret” 
határozott névelôvel szerepel (), és ez lényeges különbség az 1. 
versben már megismert nyelvtani formához képest, amelyben a szó névelô 
nélkül jelenik meg. exegetikai megfontolásnak engedve értelmeztem ezt a 
határozott névelôt a magyar fordításban a „kellô” szó alkalmazásával. az 
„ismeret” kétféle szerepeltetésének értelme ugyanis élénk vita tárgya a biblia-
magyarázók körében, hiszen ez a különbség adhat feleletet arra az ellent-
mondásra, hogy míg 8,1 szerint mindenki rendelkezik ismerettel, addig a 7. 
vers értelmében némelyek mégis nélkülözik azt. Lietzmann42 az ellentmondást 
nem látja lényegesnek. mások azonban a névelô használatában megmutat-
kozó különbségnek jelentôséget tulajdonítanak, amit azután eltérô módon 
ítélnek meg. Bultmann az 1. vers névelô nélküli formájában általános, dog-
matikus jellegû ismeretet lát, a 8. vers névelôvel rendelkezô formájában 
pedig valamiféle exisztenciálist.43 Conzelmann szerint Pál elismeri ellenfelei 
ismeretét, de a 7. versben hiányolja ennek a szakszerûségét. Barrett össze-
köti a 6. versben található hitvallással, és azt mondja: „hisznek ugyan az egy 
Istenben és egy Úrban, de ebbôl nem vonják le a következtetést, azt tudni-
illik, hogy a keresztyént semmi sem szakíthatja el Istentôl”.44 más szavakkal 
ugyan („some of the conclusions”), de ugyanezt fejezi ki orr és Walther.45 
megfontolandó Christian Wolff javaslata is: „nincs mindenkiben jelen az is-
meret, azaz kellô hatékonysággal. ezek is megvallják az egy Istenbe és egy 
Úrba vetett hitüket, de ebben nem következetesek.”46 Schrage jogosan vitat-

42 Lásd Lietzmann—Kümmel 1969, 39. o.
43 Bultmann 1993, 1. 47. o.
44 Barrett 1968, 194. o.
45 Orr—Walther 1976, 234. o.
46 Ch. Wolff 1982, 11. o. Lásd még Robertson—Plummer 1914, 168—169. o.
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ja azt a feltevést, hogy a 7. vers szerint az „erôtlenekbôl” a Pál által imént 
idézett hitvallás értelmében vett hit hiányzik.47 ha ez a hit hiányozna, akkor 
nem volnának keresztyének. az a névelôvel meghatározott bizonyos, általam 
„kellô”-nek fordított ismeret hiányzik, mégpedig az erôtlenekbôl, amely majd 
10,26-ban kap hangot. 

2a bálvánnyal mindeddig együtt töltött idô hatására: ez a szöveg kissé 
körülményes és egyúttal szabad fordításnak tûnhet az új protestáns fordí-
tásban található változathoz képest. viszont valamiképp érvényesíteni kellett 
két körülményt is: az eredeti szövegben „bálvány”-ról (), és nem 
bálványimádásról van szó. a  szó elsô jelentése is a huzamos együtt-
létre utal, és csak másodsorban az ebbôl adódó megszokásra.

3vele kapcsolatba került húst: ebben az esetben is szükség volt némi 
körülírásra a magyar fordításban. az eredeti szöveg szerint a gondot az je-
lenti, hogy valamit bálványáldozatként esznek (). a görög szó 
azonban azt is kifejezésre juttatja, hogy ez az áldozat véres volt, tehát vala-
milyen húshoz volt köze. a szöveg azonban még rejtetten sem érti úgy, 
mintha bármiféle hús evésérôl lenne szó. értelem szerint a kijelentés csak a 
bálvánnyal kapcsolatba került húst érinti.

4lelkiismeretük: az apostol leveleiben itt találkozhatunk elôször — és mind-
járt többször is megemlítve — ezzel a fontos embertani fogalommal. nem 
biztos azonban, hogy ugyanabban az értelemben, ahogy egykor Seneca48 
vagy mi, mai emberek is használjuk az ember bensôjében zajló, a jó és a 
rossz megítélését célzó, többé-kevésbé jól mûködô bíráskodásra. ha ezt a 
meghatározást tartjuk szem elôtt, akkor nehéz lesz mit kezdeni olyan for-
dulatokkal, mint „erôtlen lelkiismeret” (lásd 8,7.10.12), amikor éppen szigo-
rú lelkiismeretrôl kellene beszélnünk, vagy pedig „bántalmazni valakinek a 
lelkiismeretét” (lásd 12. vers). Bultmann alaposan utánajár a kérdésnek, és 
megállapítja, hogy a lelkiismeret fogalmát Pál kétféle értelemben használja: 
a) kifejezi „azt a tudatot, amelyet önmagunkról, magatartásunkról kialakí-
tunk”. mondhatnánk tehát önértelmezésnek is. b) De „azt a magatartásunk-
ról kialakított tudatot is, amely valamilyen magatartásunk iránt támasztott 
követelmény hatására alakult ki bennünk.” mi általában ez utóbbi értelemben 
beszélünk a lelkiismeretrôl.49 maurer is lényegében ezt a kétfelé ágazó je-
lentéstartalmat mutatja ki a lelkiismeret fogalmában: „megnevezi a megis-

47 Schrage 1991—2001, 2. 254. o. 255. jegyz.
48 De ira 3,36.
49 Lásd Bultmann 1959, 217. o.
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merô és cselekvô tudatot”, ugyanakkor „a lelkiismeretben lezajló bírói eljárás 
hellenisztikus-zsidó fogalmát” () is (vö. 1kor 4,4).50 a magyarázat so-
rán látni fogjuk, hogy a mi szövegösszefüggésünkben inkább az elsô jelen-
tés ad elfogadható értelmet.51

5erôtlen (): tulajdonképpen a  (erô, hatalom, bátorság, 
tehetség) szó fosztóképzôvel ellátott alakja. megjelölheti azt, aki valóban 
beteg (mt 10,8; Lk 9,2; jn 5,5 stb.), de átvitt értelemben a bármiféle okból 
elesettet, kiszolgáltatottat is. Pál önmagát is közéjük sorolja (lásd 2kor 
12,5kk), és az ilyenek oldalán tudja magát (lásd 2kor 11,29). az „erôtlen 
lelkiismeret” a mi nyelvérzékünk számára megtévesztô lehet, mert éppen 
nem a könnyen megingatható lelkiismeretet akarja emlékezetünkbe idézni. 

6nem fog minket Isten oldalára állítani:  : alapjában 
véve valakit vagy valamit ki-, illetve odaállítani Isten elé. ebben az össze-
függésben ezt sokan úgy értik, hogy Isten színe elé állítani azt, akirôl szó 
van. Szerintük a jövô idô is emellett szól. érdemes azonban Schrage vélemé-
nyét mérlegre tenni, aki úgy látja, hogy ebben az esetben a mondat „az 
erôsek malmára hajtaná a vizet”,52 hiszen ha az étel miatt senki nem kerül 
ítélet alá, akkor ez nekik ad igazat. „akkor viszont az »erôsek« szemszögé-
bôl kiindulva az alexandriai kódex szövegváltozatával kellene folytatnunk 
— állítja Schrage —: »ha nem eszünk, abból nem lesz elônyünk, de ha eszünk, 
az sem jelent hátrányt nekünk.«”53 ezért az összefüggésnek inkább megfelel 
az „odaszánni” értelem, ahogy ezt a mondanivaló róm 6,13kk-ben ismételten 
megkívánja („Szánjátok oda önmagatokat Istennek...” stb.). ha a kifejezést 
így értjük, akkor a mondat azt hangsúlyozza, hogy evés vagy nem evés a 
bálványáldozati húsból nem befolyásolja az embernek Istennel való kapcso-
latát.

7nehogy: az így kezdôdô mondatba az új protestáns fordításban értelem-
zavaró hiba csúszott be egy második tagadás (ne) betoldásával, s ezzel az 
egész mondat érthetetlenné vált. javítsuk ki!

8a ti elôjogotok: a szónak () fontos szerepe van a gondolatme-
netben, és összekötô fogalmát adja a 8., 9. és 10. fejezetnek. a „szabadság” 
szó (új protestáns fordítás) ebben az esetben többet mond, mint amit a 

50 ThWNT 7. 915. o. Lásd még EWNT 3. 723—724. kol.
51 A kérdéshez bôvebb irodalomjegyzéket lásd Schrage 1991—2001, 2. 257. o. 267. 

jegyz.
52 Így érti még Ch. Wolff 1982, 12—13. o.; Lang 1986, 112. o.
53 Schrage 1991—2001, 2. 259. o.
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mondanivaló kíván. olyan lehetôségrôl, felhatalmazásról, jogról van ugyan-
is szó jelen esetben, amellyel élhet az ember, ha éppen élni akar vele. ebben 
az értelemben szabadságnak is vehetjük valóban.

9megütközést:  annyi, mint akadály, amelybe beleütközhet 
valaki. átvitt értelemben: botlás, botrány, bosszúság. Bár a képi háttér más, 
a jelentése közel áll a  szóéhoz, amelyet kissé félreérthetôen „meg-
botránkozás”-nak szoktunk fordítani (lásd a 13. verset).

10amint a bálványtemplomban asztalhoz telepedtél: a kortörténeti hely-
zet érzékeltetése szempontjából a magyar fordításban szükség van a mondat 
körülírására. az „asztalhoz telepedtél” fordulattal az „odafeküdtél” szót adtuk 
vissza, amelyben az ünnepi étkezéseknek a rómaiaknál megszokott formája 
tükrözôdik, amikor is az alacsony asztalokhoz a kerevetekre feküdve „oda-
telepedtek” a résztvevôk. a kifejezés ünnepélyesebb jellege kifejezésre jut-
tatja azt is, hogy a pogány istenek templomaiban rendezett étkezések ün-
nepi lakomák is lehettek. Conzelmann megjegyzi, hogy az ilyen szent helyek 
vendéglôként is mûködtek, amit menyegzôi vacsora vagy halotti tor céljára 
magánemberek is kibérelhettek.54 ezt a lehetôséget majd 10,27—28 értelme-
zésénél is figyelembe kell vennünk.

11nem fog-e „felépülni”: az „épülés” Pálnál kívánatos folyamat (vö. 1kor 
3,9; 14,3.5; 14,26 és fôként 1kor 10,23, valamint 8,1). Soden ezért ezen a 
helyen is pozitív értelmet tulajdonít a szónak, és a mondatot úgy érti, hogy 
az „erôtlenek” gyengeségük miatt nem képesek „épülni”, elôrejutni.55 Weiß 
szerint „az erôsek” valóban építeni akarták példájukkal „az erôtleneket”,56 
csak szándékuk visszájára fordult. De elfogadható értelmet csak akkor ka-
punk, ha Pál szavait ironikusan értjük: építés helyett rombolás lesz az „erô-
sek” magatartásának következménye.57

12a te ismereted birtokában: az eredeti szöveg () fordula-
ta kétféleképpen érthetô: a) „a te ismereted miatt”, vagyis a bálványáldozati 
húsnak az „erôs” részérôl megnyilvánuló gátlástalan élvezete miatt. b) az 
„erôtlen” amiatt „veszhet el”, hogy rossz lelkiismerettel ugyan, de magáévá 
teszi az „erôsek” ismeretét. a választott fordítási mód elárulja, hogy ez utób-
bi változat tûnik az apostol gondolatmenetébe leginkább illônek.

13megütközést vált ki: az eredeti szövegben ugyan most a  

54 Conzelmann 1969, 176. o. 30. jegyz.
55 Idézi Conzelmann 1969, 176. o. 33. jegyz.
56 Weiß 1910 ennél a versnél.
57 Így Conzelmann 1969, 177. o. Ch. Wolff 1982, 14. o. Schrage 1991—2001, 2.  

264. o.
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(megbotránkoztatni) ige áll, jelentése azonban megegyezik a 9. versnél mon-
dottakkal.58

14semmiképpen húst nem eszem: Pál a húst most egy vallási szempont-
ból semleges szóval nevezi meg: . a magyarázatnál ezt a körülményt 
feltétlenül tekintetbe kell vennünk.

a LevéLréSzLet kIBontáSa (7) A most sorra kerülô szakasz szoro-
san kapcsolódik az elôzôhöz, ezért feltétlenül vissza kell tekintenünk, 
mielôtt belefogunk az új gondolatmenet kibontásába. Amint láthattuk, 
a bálványáldozati hús evése körül a gyülekezetben kialakult eltérô gya-
korlat és az ebbôl adódó feszültség tisztázásához „ismeretre”, vagyis 
helytálló teológiai felismerésekre van szükség. Pál azonban világossá 
teszi, hogy a helytálló ismeret a szeretetnek abból a kapcsolatából nô ki, ame-
lyet Isten hoz létre közte és közöttünk, valamint a keresztyén testvérek 
között (lásd 8,1kk). Ennek megfelelôen a Jézus Krisztus által teremtô 
és megváltó Istenrôl a 6. versben található hitvallás sem csupán a ke-
resztyén ismeret egy része, hanem a hit válasza Isten cselekvésére, és 
ennek következtében alapja minden további ismeretnek. A bálvány-
áldozati hús evése körül kialakult vitában tehát nem elég a pogány 
vallási jelenségeket helyükre tevô helytálló ismeretekre szert tenni, 
„felvilágosult” keresztyénnek lenni, hanem a hit erôs kötôdésével kell Is
tenhez tartozni, hogy a hívô valóban szabaddá legyen a pogány vallási 
környezet befolyásától. 

Ellenben a hitre épülô ismeret tekintetében a keresztyén gyüleke-
zetben nem jutott el mindenki ugyanarra a szintre: Nincs mindenki
ben meg a kellô ismeret — állapítja meg Pál. Amikor belefogott a 
bálványáldozati hús fogyasztása körül kialakult nézeteltérések tisztá-
zásába, mondanivalóját azzal a megállapítással kezdte, hogy valamifé-
le ismerete van mindenkinek, akit Isten megszólított és elhívott ma-
gának (vö. 8,1—3). Ám istenismeretükbôl nem húzzák ki a vonalakat 
az élet minden területére, és amit a teremtô és megváltó Istenrôl val-
lanak, nem alkalmazzák elég következetesen a mindennapokban.

Az apostol kétségkívül az „erôtlenek” ismeretét ítéli fogyatékosnak, 
és az „erôsek” ismeretével ért egyet, mert ez utóbbiak azok, akik is-

58 Lásd a 9. számú szövegértelmezô jegyzetet.
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meretük alapján meg tudnak szabadulni rossz beidegzôdéseiktôl. Nem ke-
vesen vannak azonban a gyülekezetben olyanok, akik a bálvánnyal 
mindeddig együtt töltött idô hatására a vele kapcsolatba került 
húst bálványáldozati húsként eszik. Nem arról van szó tehát, hogy 
amiképpen pogány múltjukban tették, most ugyanolyan gátlástalanul 
élnek a pogány istenségekkel kapcsolatba került hússal keresztyén éle-
tükben is. Ha így kellene értenünk Pál elemzô szavait, akkor az „erôt-
lenek” ugyanazt tennék, mint az „erôsek”, csak más meggondolásból. 
Ami állandó aggodalommal tölti el az erôtleneket, az a gyakran elô-
forduló eset,59 hogy az elfogyasztandó hús olyan pogány istenségekkel 
lehet kapcsolatban, akikkel ôk mint keresztyének szakítottak, és akiket 
megtagadtak. Röviden: a szó teljes értelmében „bálványáldozati hús-
ként” ennék. Mégpedig annak következtében, hogy a pogány múltjuk-
ban, amikor együtt éltek a bálványokkal, az istenek és az áldozati hús 
kapcsolata természetes volt számukra, és ezen az összekapcsoláson ke
resztyénként sem tudják túltenni magukat. Az Orr—Walther szerzôpáros 
szerint amikor ezek a keresztyének „a bálványnak áldozott állat húsá-
ból esznek, akkor számukra a húst a tabu aurája veszi körül”.60 Ez az 
észrevétel akkor fogadható el, ha feltételezzük, hogy az ilyen hús csak 
azóta lett érinthetetlen tabuvá, mióta keresztyénné lettek. Elôtte nem 
volt tabu számukra, és éppen a múltbeli tapasztalatuk miatt vált tabu-
vá új életükben. 

Pál megítélése szerint tehát amikor „némelyek” — bizonyára nem is 
kevesen voltak ilyenek — valamilyen módon bálványokkal kapcsolatba 
került hús fogyasztására kényszerülnek, rossz lesz a lelkiismeretük, 
mivel pogány múltjuk utóhatásait még nem sikerült levetkôzniük. Az 
apostol szerint mindez lelkiismeretük erôtlensége miatt van így. Mai 
fogalmak alapján inkább érzékeny patikamérleghez hasonlítanánk az 
ilyen lelkiismeretet, amely hamarabb jelez, mint „erôs” keresztyén 
testvéreiké. Pál viszont hiányolja belôlük azt a lelki erôt, amely le tudja 
gyôzni az oktalan félelmeket, és túl tudja tenni magát mondvacsinált korláto
kon. Tulajdonképpen nem is a lelkiismeretük erôtlen, hanem önérté-
kelésük és önbecsülésük sérül, amikor saját lelkiismeretük által hely-

59 Lásd az 1. számú szövegértelmezô jegyzetet.
60 Orr—Walther 1976, 234. o.
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telenített kapcsolatokba bonyolódva önmaguk szemében beszennye
zôdnek, és önmaguk elôtt ismét a pogányság gyanújába keverednek. 
Így hát sokkal többrôl van szó, mint hogy valaki lelkiismeretét valami-
vel megterheli. Keresztyén önértelmezése omlik össze. Ez a lelkipásztori 
elemzés azonban nem azt a célt szolgálja, hogy az „erôsek” ezután rá-
menôsen törekedjenek átnevelni az „erôtleneket”, vagy ami még rosz-
szabb, lesajnálják és leírják ôket. Az apostol sokkal inkább az „erôsek” 
megértését és türelmét szeretné kivívni kevésbé merész keresztyén 
testvéreik számára.

(8) Mert az elsô szempont, amit a bálványáldozati hús evésének vagy 
nem evésének kérdésében mindenkinek meg kell fontolnia, az, hogy 
étel nem fog minket Isten oldalára állítani. Másképpen: Istennel való 
kapcsolatunkat nem befolyásolja, amit elfogyasztunk testünk táplálására. Az 
a tény, hogy Pál az alapelvet nemcsak a húsra, hanem minden ételre 
kiterjeszti, a mondanivaló érvényét általánossá teszi. Bizonyos ételek 
kerülése a zsidóságban vallási, és nem egészségi okokból szigorú elô-
írás volt (vö. 3Móz 11; 5Móz 14,1kk), de elôfordult a görögök között 
is, például az újpitagoreusoknál.61 

Az ételnek ez a vallási okokból közömbös (adiaforon) jellege már 
szóba került 1Kor 6,13-ban is: „Az eledel a gyomor számára van, és a 
gyomor az eledel számára, Isten pedig ezt is és amazt is át fogja adni 
az enyészetnek.” Lehet, hogy ez a korinthusi rajongók jelmondata volt. 
De még ha az is volt, Pál egyetért vele. Csak azzal a rajongó felfogással 
nem, hogy a férfi és a nô közötti testi kapcsolat nem érinti mélyebben 
az embert, mint az evés és az ivás. Különbözô dolgoknak ilyen bûnös 
összekeverése viszont nem változtat azon a tényen, hogy valamiféle 
eledelnek az elfogyasztása önmagában nem tekinthetô üdvösségbe vágó 
cselekedetnek. A józan határnak a meghúzása az Istennel való kapcso-
latot nem érintô és az azt befolyásoló tevékenység között magára Jé-
zusra megy vissza: „Nem értitek — kérdi —, hogy ami kívülrôl megy be 
az emberbe, az nem teheti tisztátalanná ôt — értsd: Isten számára el-
fogadhatatlanná —, és ami az emberbôl elôjön, az teszi tisztátalanná 
ôt?” (Mk 7,18—19)

Ha az elôbbiek értelmében étel nem változtathat az Istenhez fûzôdô 

61 Lásd Köster 1980, 386. o.
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viszonyunkon, akkor ebbôl az következik, hogy ha nem eszünk, abból 
sem lesz hátrányunk, ha eszünk, abból sem lesz elônyünk. A páli 
tanítás nem egy döntô pontján találkozhatunk hasonló szerkezetû és 
tartalmú mondattal (vö. 1Kor 7,19; Gal 5,6; 6,15), és mindegyik helyen 
a lényegesnek a lényegtelenre történô végzetes felcserélését akarja meg-
akadályozni. Mert az Istennel való gyermeki kapcsolat nem azon múlik, 
amit az ember tesz vagy nem tesz, hanem Isten megmagyarázhatatlan 
kegyelmén, amelyet Jézus Krisztusban tett nyilvánvalóvá számunkra. 
Végsô soron tehát a kereszt igéjébôl következô álláspontot érvényesí-
ti Pál a húsevés körül felmerült nézeteltérésben.

Úgy tûnhet, hogy az apostol a veszélyt elsôsorban az „erôtlenek” 
magatartásában látja. De ha jobban odafigyelünk, kiderül, hogy intel-
mét az „erôsekre” tekintve fogalmazza meg. Ez már az Alexandriai 
kódex másolójának is szemet szúrhatott, mert a mondatot így fordítja 
ki eredeti sorrendjébôl: „Ha nem eszünk, akkor sem lesz elônyünk, és 
ha eszünk, abból sem lesz hátrányunk.”62 Így a tévedés az „erôtlenek” 
rovására lenne írható. De az apostol nyilván az „erôsekrôl” tételezi fel, 
hogy elônynek tekintik a húsételek minden megkülönböztetés nélkül 
való fogyasztását. Pál most sem tagadja meg magát: szerinte annak kell 
elébe mennie a másiknak, akinek magabiztosabb a járása (vö. Gal 6,1kk; Róm 
14,1; 15,1). Ebben is Jézus álláspontja tükrözôdik: „Akinek sokat adtak, 
attól sokat is kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek szá-
mon.” (Lk 12,48) 

(9) Hogy a gondolatmenet valóban ebbe az irányba tart, az a követ-
kezôkbôl teljesen nyilvánvalóvá lesz. A felszólítás nem szólhat másnak, 
csak az „erôseknek”: Ügyeljetek rá, nehogy ez a ti elôjogotok meg
ütközést jelentsen az erôtleneknek. Az apostol tehát nem vonja 
kétségbe, hogy az „erôseknek” van igazuk, és van joguk, illetve sza-
badságuk arra, hogy ha húshoz juthatnak, megegyék, bárhonnan szár-
mazzék is az. A helyes istenismeret az ô felszabadult életvitelük mellett 
szól. Ugyanakkor számolniuk kell azzal, amit magatartásuk a keresztyén 
testvérben kivált. Életvitelük „megütközést” is kelthet. Tudatosan kell 
kerülnünk a hagyományosabb „megbotránkozás” kifejezést, mert ami-
tôl Pál meg akarja kímélni az „erôtleneket”, sokkal súlyosabb dolog az 

62 Lásd az NA apparátusát a 8. vershez.
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erkölcsi felháborodásnál, ma már ugyanis a „megbotránkozás” szó hal-
latán elsôsorban erre gondolunk. Az erkölcsi felháborodás pedig nem-
hogy kárt okoz annak, akiben lángra lobban, hanem inkább jól jön neki, 
hiszen a botrány okozója felett állónak érezheti magát. A „megütközés” 
páli értelemben véve ezzel szemben olyan megrázó élmény, amely a 
hit útján bekövetkezô megbotláshoz, az Istennel való meghasonláshoz 
vezethet. Ilyen következményekkel járhat — mások számára — az elô-
jogok tapintatlan gyakorlása az erôsek részérôl. Pedig nincs olyan teoló
giai igazság, amely fontosabb lenne az embernél, még ha az illetô erôtlennek, 
tehertételnek is tûnik. Isten sem elvekhez ragaszkodik, hanem ember-
teremtményeihez. Újra és most már szinte monoton egyhangúsággal 
Jézus szavaira kell emlékeztetnünk, aki így figyelmeztette a tanítvá-
nyait: „Annak, aki bukásba taszít egyet ezek közül a hívô kicsinyek 
közül, jobb volna, ha malomkövet kötnének a nyakába, és a tengerbe 
vetnék.” (Mk 9,42 és párh.)63 Mindenkinek be kell látnia, hogy sohasem 
csupán a maga bôrét viszi a vásárra.

(10) Pál a korinthusi keresztyének életébôl kiragadott példával vi-
lágítja meg, hogy milyen esetek sodorhatják súlyos válságba a gyüle-
kezet ingadozóbb tagjait. Megint csak az „erôsekre” tekintve fogalmaz, 
és az ô mellüknek szegezi a kérdést, mégpedig az egyes szám második 
személlyel kikerülhetetlenné téve: Ha ugyanis valaki lát téged, aki 
ismerettel rendelkezel, amint a bálványtemplomban asztalhoz te
lepedtél, mivel lelkiismerete erôtlen, nem foge „felépülni” arra, 
hogy a bálványáldozati húst megegye? Mert könnyen elôfordulhatott, 
hogy a gyülekezet egyik „erôs” tagja, ugyanakkor valamelyik „erôtlen 
lelkiismeretû” is meghívást kapott olyan családi összejövetelre, év-
fordulókról való megemlékezésre, halotti torra vagy egyszerûen baráti 
találkozóra, amelyet az egyik pogány istenség kultuszhelyén rendeztek 
meg. A 110. számú oxyrinchusi papirusz egy ilyen meghívó ünnepi 
vacsorára a Szerapeionba.64 Az aggályos lelkiismeretû keresztyén za-
varban van, mert tart attól, hogy az elébe tett étel a belôle áradó pogány 
és gonosz befolyás miatt ártalmára lesz. Szemével azt keresi, akit a 
gyülekezeti összejövetelekrôl jól ismer, és amikor látja, hogy az habo-

63 Így látja Ch. Wolff 1982, 13. o.
64 Idézi Conzelmann 1969, 176. o. 32. jegyz.
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zás nélkül vesz a nyilvánvalóan bálványáldozati húsból, elszégyelli ma-
gát, és ô is evéshez lát. A példaértékû eset leírásából talán még arra is 
következtethetünk, hogy az „erôs” kihívó módon vesz és fogyaszt a 
felkínált húsételbôl, mintegy tanítói szándékkal: hadd „épüljön” ebbôl 
a másik, és nôjön ki kicsinyes aggályoskodásából! Csakhogy ami az 
egyiknek étek, a másiknak méreg. Az „erôtlen, túl nagy megterhelésre 
nem hitelesített lelkiismeretû” testvért az a tudat kerítheti hatalmába, 
hogy visszasüllyedt a pogányság fertôjébe. 

(11—12) Pál ugyanis nem hagy kétséget afelôl, hogy a bálványáldo-
zati hús evése vagy nem evése kérdésében nem a szokásos, keresztyé-
nek között is elôforduló és még elviselhetô nézetkülönbség igazsága a 
tét. Most a következmények végzetesek lehetnek: Elvész az erôtlen 
az erôs ismeretének birtokában. A még bizonytalan alapon álló ke-
resztyén testvér nem képes azzal a nagyvonalúsággal tekinteni a bál-
ványoktól származó húsra, mint az „erôs”, és ha mégis eszik belôle, a 
pogány múlt emlékei újra eluralkodhatnak rajta. Érdemes azt a párhuzamot 
megemlíteni, amelyre Grosheide hívja fel a figyelmünket: „Hasonló a 
helyzete a bálványáldozati húsból rossz lelkiismerettel evô keresztyén-
nek ahhoz az egykori iszákoshoz, akit ivócimborái újra italozásra csá-
bítanak. Alig van esélye arra, hogy ne legyen ismét az alkohol rabja.”65 
Nem olyan botlásról van tehát szó, amelyre bocsánatot lehet nyerni, 
hanem olyanról, amelynek következtében „elvész” egy ember, mert 
meghasonlik Istennel, kiszakad Isten népébôl, az egyházból, és elve-
szíti Istentôl kapott ideig való és örökkévaló javait.

Tévednek az „erôsek”, ha azt hiszik, hogy az a kár, amelyet tapin-
tatlanságukkal és önteltségükkel keresztyén testvéreiknek okoztak, 
emberek között marad. Mert annak, hogy bûnös emberek Istennel ki-
békülhessenek, hozzá tartozhassanak és új életet nyerhessenek, nagy 
ára volt (2Kor 5,16kk). Krisztus kereszthalálának az az értelmezése, 
hogy az bûnösökért vállalt elégtétel volt, kezdettôl fogva része a ke-
resztyén igehirdetésnek, és Pálnál is gyakran találkozhatunk vele (vö. 
1Kor 6,20; 7,23; 11,27; 2Kor 5,21; Róm 3,25; 5,9). Az „erôsnek” „erôt-
len” testvérét nem elég önmagában értékelnie, és mint veszendô lelket 
leírnia. Ô az a testvér, akiért Krisztus — akárcsak ôérte — meghalt. 

65 Grosheide 1953, 194. o. Idézi Schrage 1991—2001, 2. 255. o. 257. jegyz.

Korinthus.indd   384 2008.04.02.   8:21:26



385

Nem veheti tehát el, amiért nem ô hozott áldozatot, és nem teheti 
tönkre, amiért nem ô fáradozott. Kárt okozni a keresztyén testvérnek 
birtokháborítás ott, ahol Krisztus a tulajdonos. 

Ezek után már érthetô, hogy ha valaki Krisztus tulajdona ellen vét, 
Krisztussal kerül szembe. Így amikor a testvérek ellen vétkeztek, 
és bántalmazzátok erôtlen lelkiismeretüket, Krisztus ellen vétkez
tek — állítja bele az apostol a Korinthusban kialakult helyzetet a végsô 
összefüggésekbe. Az elôjogaikkal körültekintés és szeretet nélkül élô, 
sôt azzal visszaélô, és ezzel az „erôtlen” keresztyén önbecsülését bán-
talmazó „erôs” keresztyéneknek rá kell döbbenniük, hogy végsô soron 
azt bántalmazzák, aki ezt a szabadságot megszerezte számukra. Pál talán 
mesterségesen felnagyít egy önmagában jelentéktelen kérdést? Aki 
tudatában van a keresztyén lét feltételeinek, nem gondolkodhat más-
ként. 

(13) Az apostol gondolatmenete elsô részének zárókövéhez érke-
zett. A mondanivalót váratlanul egyes szám elsô személyben fogal-
mazza. Mondhatnánk azt is, hogy ez csupán a sztoikus vitaformából, 
a diatribébôl kölcsönzött stíluselem. De ez a személyesség több stílus-
sajátosságnál, ez szinte eskü alatt tett személyes vállalás, úgy, amint 
az majd a 9. fejezetben bôvebb kifejtésben elénk fog kerülni: Éppen 
ezért, ha eledel megütközést vált ki a testvérembôl, soha semmi
képpen húst nem eszem, nehogy az én testvéremnek megütközést 
okozzak.

Amint láttuk, Pál maga a bálványáldozati hús evésének kérdésében 
a helyesebb ismerettel rendelkezô „erôsek” oldalán van, mert Isten 
gyermekeinek szabadságát vallja és éli (lásd 1Kor 3,22—23), mégis haj-
landó lemondani mindörökre a húsevésrôl, ha az keresztyén testvérnek 
hitbeli kárt okoz. Vagyis nem azért, mert nem akarja kihívni megbot-
ránkozó ítéletét, hanem mert nem akarja a másikat olyan útra csábíta-
ni, amelyen az nem tud jó lelkiismerettel járni. Ennek érdekében kész 
minden húsról lemondani, még a vallási szempontból legártalmatla-
nabbról is, nehogy akaratlanul is olyan hús evésére ösztönözze erôtle-
nebb testvérét, amely lelkiismereti válságba taszíthatja. Ez az önkéntes 
lemondás szeretetbôl valamirôl, amire egyébként szabadságunk van, a valódi 
szabadság kiteljesedése.
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3. Pál elvitathatatlan apostoli tiszte (9,1—3)

(1) Talán nem1 vagyok szabad?2 Talán nem vagyok apostol? Nem 
láttame Jézust, a mi Urunkat? Talán nem a mi fáradozásunk ered
ménye3 vagytok az Úrban? (2) Ha mások számára4 nem is volnék5 
apostol, számotokra viszont bizonnyal az vagyok; mert az én apos
toli tisztem pecsétje ti vagytok az Úrban. (3) Az én védekezésem 
ez6 azokkal szemben, akik bírálnak.

a Szöveg érteLme 1Talán nem: Pál apostol újra és újra meglep minket 
stílusa elevenségével. különösen sok retorikai eszközt vesz át a diatribébôl, 
a sztoikus filozófusok által elôszeretettel használt dialógus- és vitaformából.66 
Idetartozik a kérdô mondatok halmozása és az anafora, a mondatok kezdô-
szavának ismétlése.67 a kérdések szónoki kérdések, vagyis kérdô formába 
burkolt állítások. a kérdések úgy is feltehetôk, hogy azok már eleve meg-
határozzák a talán ki sem mondott igenlô, illetve tagadó választ. ha a gö-
rögben az  tagadószó vagy ennek valamilyen származéka áll a kérdô mon-
dat elején, akkor a kérdezô igenlô, ha pedig  vagy ennek valamelyik szár-
mazéka kezdi a mondatot, akkor tagadó választ vár.68 a magyarra történô 
fordításban ez a feladat a kérdôszó helyes megválasztásával megoldható. a 
szövegünkben igenlô választ igénylô kérdô mondatok sorával van dolgunk, 
ezért kezdôdnek a „talán” kérdôszóval. (ellentétben az új protestáns fordí-
tásban található megoldással.)

2nem vagyok szabad?: az  (szabad) jelentheti annak a polgárnak 
jogi helyzetét is, aki nem rabszolga (vö. 1kor 7,21—22). Itt azonban a cse-
lekvés szempontjából gúzsba nem kötött emberrôl van szó.

3fáradozásunk eredménye: az eredeti szövegben ezen a helyen áll, 
amely egyaránt jelentheti a munkát és a létrehozott mûvet is. mivel itt a gyü-
lekezetre hivatkozik az apostol, a fordításban értelemszerûen az utóbbi je-
lentést kellett elônyben részesíteni. 

4mások számára: a „ha másoknak nem volnék apostol” változat (új pro-
testáns fordítás) azt a benyomást kelti, mintha Pál maga sem tartaná ön-
magát minden keresztyén apostolának. akkor mit kezdjünk majd 1kor 
9,22-vel, ahol ez áll: „mindenkinek mindenné lettem, hogy némelyeket meg-

66 Vö. Bultmann 1984, 69. kk. Siegert 1985, 233. o.
67 Lásd Diss 3,22,48.
68 Lásd BD 440. §.
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nyerjek”? De elsôsorban nyelvtanilag nem helyes, mert nem birtokos esettel, 
hanem részeshatározóval (dativusszal) van dolgunk. 

5volnék: hasonló okokból, mint az elôzô jegyzetben, a feltételes monda-
tot nem tekinthetjük reálisnak, csak irreálisnak: Pál mindenki számára apos-
tol, de ha mégsem lenne...

6Az én védekezésem ez azokkal szemben, akik bírálnak: az exegéták 
tábora megoszlik a tekintetben, hogy vajon ez a mondat az elôzô két vers 
jellemzése-e, vagy pedig a következô, 4—14. versig terjedô szakasz beveze-
tése. Pontosabban: az „ez” () mutató névmás a mondat végén visszafelé 
— nônemû mutatószó lévén — a „pecsétre”, de még inkább a „védekezésre”, 
vagy pedig elôre, a következô mondatra mutat-e? olyan neves magyarázók, 
mint Conzelmann,69 Lang,70 Wolff71 és mások72 az utóbbi változat mellett 
teszik le voksukat. Feltehetôen azonban Barrett-tel,73 az orr—Walther szerzô-
párossal,74 valamint Schragéval75 együtt az elsô lehetôséget kell valószínûbb-
nek tekintenünk, mert a 4. verstôl kezdve nem védekezés áll elôttünk, hanem 
sokkal inkább az „elôjoggal” (vö. 1kor 8,9) való helyes élés példája. még 
hozzátehetnénk, hogy a második korinthusi levélben, ahol majd Pál aposto-
li tisztének „apológiája” kerül elôtérbe, a legfôbb érv az apostolsága mellett 
magának a gyülekezetnek a léte (2kor 3,1kk), pontosan úgy, ahogy most 
egyetlen tömör mondatban összefoglalva hangzik el: „az én apostoli tisztem 
pecsétje ti vagytok az Úrban.” 

a LevéLréSzLet kIBontáSa (1—2) Az I. fejezet 2. alfejezetének c) 
pontjában említettük, hogy a levél magyarázói közül sokan törést vél-
nek felfedezni a 8. és 9. fejezet között. Most minden olvasó maga gyô-
zôdhet meg ennek a feltevésnek a tarthatatlanságáról. A levél keletke-
zésének idején az írnokok a diktált szöveget folyamatosan írták, s nem-
hogy a szavak, de gyakran a bekezdések között sem hagytak hézagot. 
A ma használatos Nestle—Aland-féle görög szöveg a két fejezet között 
sornyi szünetet tart, de ilyen kihagyást a legrégibb kéziratokban hiába 
keresnénk. Tehát a régi olvasó számára semmi sem jelezte, hogy itt 

69 Conzelmann 1969, 180. o. 13. jegyz.
70 Lang 1986, 114. o.
71 Ch. Wolff 1982, 21—22. o.
72 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 280. o. 13—14. jegyz.
73 Barrett 1968, 202. o.
74 Orr—Walther 1976, 237. o.
75 Schrage 1991—2001, 2. 281—282. o. és 21. jegyz.
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egészen más mondanivaló kezdôdik. Nem is gondolhatott erre, mert 
a továbbiakban is arról kap tanítást, hogy az elôjogokról önként le lehet mon
dani mások érdekében. Igaz, nem találunk olyan kötôszót, amely mondat-
tanilag összekapcsolná a két fejezet szövegét, de a fogalmak és maga az 
ügy, amely porondra kerül, összeköti azokat. 

Pál ugyanis a 8. fejezet végén kijelenti, hogy kész lemondani nemcsak 
a bálványáldozati hús, hanem mindenféle hús fogyasztásáról örökre, 
ha azzal keresztyén testvérét hitbeli megbotlás veszélyének teszi ki. A 
levél olvasója ezt a fogadkozást nagyhangú és túlzó retorikai fogásnak, 
szaknyelven hiperbolának76 minôsítheti. Most tehát az apostolon a sor, 
hogy megmutassa: nem ez lenne az egyetlen eset, amikor szabadon lemond 
valamirôl, ami egyébként kijárna neki.

Ilyen önkéntes vállalás részérôl például az is, hogy nem él Krisztus 
küldötteinek, az apostoloknak azzal az elôjogával, amelynek alapján 
eltartását igényelhetné a gyülekezetektôl. Mindez természetesen csak 
akkor meggyôzô, ha ez az elôjog kétségbevonhatatlan. Kérdéseinek sorával 
ebben készteti állásfoglalásra a gyülekezetet, noha neki semmi kétsége 
sincs afelôl, hogy ezekre a kérdésekre csak igennel lehet válaszolni.

Az elsô kérdés a lemondás önkéntességét érinti: Talán nem vagyok 
szabad? Pál jogi értelemben is szabad, tehát „cselekvôképes személy-
nek” minôsül. A rabszolga nem lehetett ura elhatározásainak.77 Itt 
azonban a Krisztus által elnyert szabadítás ajándékáról (lásd 1Kor 7,22), 
az Istenhez tartozó ember létfeltételérôl, Isten gyermekeinek szabadságáról van 
szó (lásd Róm 8,21). Mert ahogy Pál írja Gal 5,1-ben: „Szabadságra 
szabadított meg minket Krisztus.” Krisztusban tehát minden megkö-
tözô feltétel eltûnt Isten és ember, ember és ember viszonyából (lásd 
1Kor 12,13). Megvan tehát az apostol szabadsága arra, hogy éljen a 
gyülekezet támogatásával, de arra is, hogy errôl lemondjon. Ahogy már 
korábban, 1Kor 8,13 magyarázatánál is világossá lett: az önkéntes le-
mondás szeretetbôl valamirôl, amire egyébként szabadságunk van, a 
valódi szabadság kiteljesedése.

Másodjára a jogosultság kérdését feszegeti, hiszen ha a jogairól való 
önkéntes lemondást akarja szóba hozni, akkor bizonyítania kell, hogy 

76 Lásd Siegert 1985, 63. o.
77 Lásd Brósz—Pólay 1974, 133—134. o.
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ô is apostol, és ennek megfelelôen ô is rendelkezik ezzel az apostolokat 
megilletô joggal: Talán nem vagyok apostol? Minden azon múlik 
azonban, hogy Pál milyen értelemben használja az „apostol” elnevezést, 
mert ennek eldöntése az újszövetségi kutatás legnehezebb feladatai 
közé tartozik. Most csak a kérdés legfontosabb elemeire térhetünk ki, 
magának a tisztségnek a mibenléte úgyis fôtémája lesz a második korin-
thusi levélnek. A szó maga tulajdonképpen szakkifejezés valamilyen ügy 
elintézésével megbízott ember megjelölésére. Ez a szerep különösen is fontos 
volt az anyaországban és a diaszpórában élô zsidóság kapcso lata szem-
pontjából. A  (seliah: küldetés) egyik legfontosabb alapelve az volt, 
hogy „a küldött olyan, mint a küldôje”.78 Vagyis ameddig a kapott meg-
hatalmazás szerint jár el, küldôje nevében teljhatalommal intézheti az 
ügyeket. Pál gyakran alkalmazza az „apostol” kifejezést ebben az álta-
lános értelemben, és így jelöli meg az egyes gyülekezetek küldötteit is 
(például 2Kor 8,23-ban és valószínûleg 2Kor 11,5-ben is).

Használja azonban a megjelölést szûkebb értelemben is, az „apostol” 
szón azt a néhány embert értve, akit maga a feltámadott Úr bízott meg 
ügyének képviseletével, a mellette szóló tanúságtétellel. Lukács az apos-
tolok körét a „tizenkettôvel”, tehát a húsvét elôtti tanítványi körrel 
azonosítja (ApCsel 1,2.26, de még ApCsel 15,22 is), és az ô meghatá-
rozásába értelemszerûen még Pál apostol sem fér bele. Lukács hatását 
tükrözi a keresztyén utókor szemlélete is. Maga Pál viszont ebbe a 
szûkebb körbe másokat is belevon. Beszámolójából úgy tûnik, hogy a 
feltámadott Úr húsvét utáni megjelenése az apostolok tágabb körét 
érintette a „tizenkettôénél”, akiknek szintén megjelent (lásd 1Kor 
15,4.7). Ezeken kívül Barnabást (lásd 1Kor 9,6) és természetesen önma
gát is az apostolok körébe sorolja (fôként 1Kor 15,8-ban, de levelei „fej-
lécében” is). 

Most az apostoloknak ezt a szûkebb körét, amelybe ô is beletartozik, 
két szempont alapján vonja meg. Annak, aki apostol a szó teljes új-
szövetségi értelmében, megbízatását személyesen a feltámadott Úrtól kell 
kapnia (lásd 1Kor 15,8). Ez az oka annak, hogy az apostoli mivoltáról 
szóló kijelentése után szövegösszefüggésünkben azonnal és nagy nyo-
matékkal utal erre: Nem láttame Jézust, a mi Urunkat? Itt ugyan 

78 Bill 3. 2. o.
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azt húzza alá, hogy „látta” Jézust, de ez nem mond ellent annak, hogy 
maga a Feltámadott „jelent” meg neki, ahogy errôl a 15. fejezetben 
beszámol. Azaz nem csak ellenôrizhetetlen látomást látott. A mostani 
megfogalmazással talán jelezni kívánja: ô maga jól tudja, kivel volt 
dolga, és kinek felelôs a megbízatás teljesítéséért. A „láttam” megál-
lapítás befejezett múlt (, perfectum), amely tudvalevôleg „ennek 
a látásnak tartós hatására utal”.79

A másik szempont a küldetés eredményessége: Talán nem a mi fára
dozásunk eredménye vagytok az Úrban? — kérdi Pál. Az apostoli 
megbízatás visszaigazolása számára a missziói munkája nyomán támadt 
gyülekezetek sora, ahogy erre 1Kor 15,10-ben is rámutat. Azért tekint-
heti munkája eredményességét visszaigazolásnak, amellyel a Feltáma-
dott hitelesíti apostoli megbízatását, mert amit elért, „nem ô, hanem 
az Istennek vele munkálkodó kegyelme vitte végbe” (1Kor 15,10). Mun-
kája „az Úrban” lett eredményes. A korinthusi gyülekezetnek nem kell 
másutt keresnie Pál apostoli mivoltának bizonyítékát. Elég, ha a maga 
létének emberfeletti csodáját veszi számba. Ez igazi „argumentum ad 
hominem” (személyes állásfoglalást váró érv).80 Mert ha mások szá
mára nem is volna apostol, azon nem lehet csodálkozni, hiszen sem 
múltjával, sem jelenével nem fér bele az igazi apostolról kialakított 
képükbe, de a gyülekezet számára bizonnyal az, különben nem is 
léteznének mint gyülekezet, mint Istennek Korinthusban élô népe. 
Tehát nem feltétlenül az apostol melletti kiállásuk, hanem puszta létük 
az ô apostoli tisztének hitelesítô pecsétje az Úrban. Megint csak 
azért „az Úrban”, mert a feltámadott Úr tette munkáját eredményessé. 
De éppen ezért kell Pálban az apostolt meglátni és tisztelni, mert „nem 
az hiteles, aki önmagát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl” (2Kor 10,18).81

(3) Az én védekezésem ez azokkal szemben, akik bírálnak — fog-
lalja össze az apostol ezt a néhány rövid, de annál velôsebb mondatát 
az apostoli tisztét illetôen. Védekezésre kényszerül, mert sok bírálat éri. 
A görög ige alakja (praesens imperfectum) azt sugallja, hogy ez a bí-

79 Schrage 1991—2001, 2. 288. o.
80 Lásd Siegert 1985, 227. kk.
81 Az apostolság kérdéséhez lásd még Cserháti 1978, 40. o. Cserháti 1982, 23— 

26. o.
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rálat szünet nélkül folyik. Gal 1,22—23-ból következtethetünk arra, 
hogy keresztyén hittestvérei kezdettôl fogva gyanakvással figyelik: „Én 
pedig ismeretlen voltam — írja — a júdeai Krisztus-hívô gyülekezetek 
elôtt, csupán hallomásból tudtak arról, hogy aki egykor üldözött min-
ket, most annak a hitnek evangéliumát hirdeti, amelyet valamikor ki-
irtani igyekezett.” Lehet, hogy egyesekbôl ez a hír nem ûzte ki a gya-
nakvást. De még ha valaki meg is látta a hihetetlen változásban Isten 
munkáját, az sem gyôzte meg feltétlenül az illetôt Pálnak a jeruzsálemi 
apostolokkal egyenértékû apostoli méltóságáról. Az emberi természet 
— maradt ebbôl a keresztyén emberben is! — ismerôjét nem lepi meg, 
hogy missziói sikereivel azonos mértékben nôtt Pál ellenzéke is az ôs-
keresztyénségben. Sok oka lehet ennek. Teológiai nézeteltérések, pél-
dául a pogány eredetû keresztyének körülmetélése, Pál megfogalma-
zása szerint szabadsága kérdésében (lásd Gal 2,4; 5,7kk), féltékenység 
(lásd Fil 1,17), Pál nem minden tekintetben szerencsés fellépése (lásd 
2Kor 10,10) vagy az indítékok kielemezhetetlen, kusza szövevénye. 
Nagy keserûséget okozhatott az apostolnak, hogy világot átfogó külde
téséhez keresztyén testvéreitôl több gáncsot, mint segítséget kapott. Nem vé-
letlenül sorolja az ôt megkörnyékezô veszedelmek közé a keresztyén 
„áltestvéreket” is (lásd 2Kor 11,26). 

Ebben a szakaszban azonban elsôsorban a gyülekezetben megtalálható 
ellenzéke vitorláiból akarja a szelet kifogni. Hogy voltak olyanok Korin-
thusban is, akik megkérdôjelezték apostoli mivoltát, az több utalásból 
is sejthetô. A más igehirdetôk személyét elôtérbe helyezô pártoskodás 
(lásd 1Kor 1,12) feltétlenül együtt járt az ô megbírálásával is.82 A má-
sodik levél név nélkül említ egy gyülekezeti tagot, aki „megszomo-
rította” ôt (2Kor 2,5kk). A legtöbb magyarázó a sértést az apostol te-
kintélyének semmibevételében és ezáltal az elsô levél intelmeinek el-
utasításában látja. Pált azonban az szomorította el a legjobban, hogy a 
gyülekezet nem állt ki mellette (lásd 2Kor 7,12). De kívülrôl is érkez-
tek keresztyének, akik az ô apostolságát kétségbe vonták (lásd 2Kor 
10,7kk; 11,12kk). Kérdés azonban, hogy ezek a gyülekezetbe „befurako-
dók” már az elsô levél megírásakor is Korinthusban tartózkodtak-e.83 

82 Lásd a 9,5-höz fûzött 5. számú szövegértelmező jegyzetet.
83 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 289—290. o. 64., 70. jegyz.
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Bárhogy is van, Pál számára a gyülekezet fenntartásainak elhárítása 
a legfontosabb, hiszen ôket akarja meggyôzni arról, hogy az igazi ke-
resztyén szabadság az elôjogokról és kiváltságokról való lemondásban 
mutatkozik meg igazán, ha éppen a keresztyén testvér iránti tapintat 
ezt megkívánja. Az apostol lemondása a jogairól viszont csak abban az 
esetben lehet példamutató, ha ezek a jogok ôt valóban megilletik. 

4. az apostolok joga eltartásukra (9,4—14)

(4) Talán nincs1 jogunk enni és inni?2 (5) Talán nincs jogunk ke
resztyén asszonyt3 útjainkra magunkkal vinnünk, mint a többi 
apostolnak és az Úr testvéreinek,4 valamint Kéfásnak?5 (6) Vagy 
csak nekem és Barnabásnak6 nincs jogunk arra, hogy ne végezzünk 
kétkezi munkát?7 

(7) Ki katonáskodott valaha is a saját kenyerén?8 Ki ültet szôlôt, 
és ugyanakkor nem eszik a termésébôl? Vagy ki az, aki nyájat le
geltet, és ugyanakkor a nyáj tejét nem fogyasztja?

(8) Vajon emberi módon szólok errôl, vagy nem ezeket mondjae 
a törvény is? (9) Mózes törvényében ugyanis meg van írva: „Ne 
tégy szájkosarat a nyomtató ökörre!”9 Csak nem az ökrökkel tö
rôdik az Isten, (10) vagy mindenképpen érettünk mondja? Mert 
bizony érettünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel szánt
son, és aki csépel, a részesedés reménységével tegye ezt.10 (11) 
Ha mi nektek lelkieket vetettünk, nagy dologe, ha mi a ti testi 
javaitokból fogunk aratni?11 (12) Ha mások részesednek az álta
latok biztosított jogból,12 nem kellenee még inkább nekünk? Ez
zel szemben mi nem éltünk ezzel a joggal, hanem minden szük
ségletünket fedezzük, nehogy valamiféle akadályt gördítsünk a 
Krisztus evangéliumának útjába.13

(13) Nem tudjátok, hogy akik a szent cselekményeket végzik, 
a szent helybôl származó eledellel élnek, akik az áldozati oltárnál 
foglalatoskodnak, az oltárral együtt kapják meg részüket? (14) 
Így parancsolta meg az Úr is az evangélium hirdetôinek, hogy az 
evangéliumból éljenek.14

Korinthus.indd   392 2008.04.02.   8:21:28



393

a Szöveg érteLme 1Talán nincs...: a kérdô mondatok nyelvtani és stílus-
beli sajátosságaira ugyanaz vonatkozik, amit az elôzô szakasz 1. számú 
jegyzetében mondtunk.

2enni és inni: a kijelentés az összefüggés alapján kiegészítendô. termé-
szetesen senki nem vonta kétségbe az ember alapvetô jogát ahhoz, hogy 
táplálkozzék. értelemszerûen itt a keresztyén gyülekezet terhére, kontójára 
történô evésrôl és ivásról van szó.

3keresztyén asszonyt: zavarban vagyunk, amikor ezt a szókapcsolást 
értelmezni akarjuk, és fôként úgy visszaadni magyar nyelven, hogy téves 
képzeteket ne keltsen. az eredeti szövegben  forma található. 
az elsô szó „nôtestvért” jelent, és itt természetesen keresztyén hitben élô 
nôvért kell a szón értenünk. a második szó jelentése „nô”, „asszony”, aki 
lehet valakinek a felesége, de nem feltétlenül ebben a minôségben „nô”. azt 
is meg kell jegyeznünk, hogy kettôs tárgyesettel van dolgunk, és ilyenkor a 
második tárgyesetben álló szó rendszerint az elsônek valamilyen jellegze-
tességét emeli ki. az óegyházi értelmezés szerint ezek a keresztyén nôk 
házvezetônôk vagy segéderôk voltak a missziói munka elômozdítására. mai 
szerzôkben is felvetôdik hasonló gondolat. Schrage idézi gutjahr kommen-
tárjából, hogy a szerzô szerint szolgálattevô asszonyokról van szó, akik 
élemedett korúak, netán özvegyek voltak. hozzáteszi még ez a magyarázó, 
hogy ezek az asszonyok nem annyira az igehirdetô személye körüli tenni-
valókat látták el, hanem inkább a nôk misszionálásával foglalatoskodtak.84 
a vulgata egyik változata a két szó megfordításával ugyanezt az értelmezést 
sugallja. Bár emellett szólna az a körülmény is, hogy a kísérô asszony gyü-
lekezet által történô eltartásának jogát Pál a maga számára is igényli, holott 
1kor 7,7.9 szerint ô magányosan él, nincsen felesége. mégis Lang,85 Wolff,86 
Barrett,87 és közöttük is leghatározottabban Schrage88 kiáll amellett, hogy 
ezek a keresztyén nôtestvérek az apostolok feleségeiként, sôt az ügy része-
seiként kísérték társukat. nehéz volna ugyanis elképzelni Pálról — állítják az 
utóbbiak —, hogy a 7. fejezet után más viszonyt feltételezne szolgatársai és 
a nôi kísérôk között. 

nehéz elaltatni azt a gyanakvást is, amely dogmatikus érdeket sejt a fele-
ségre utaló értelmezés elutasítása mögött. ahogy a szüzesség árfolyama 

84 Schrage 1991—2001, 2. 292. o. 79. jegyz.
85 Lang 1986, 115. o.
86 Ch. Wolff 1982, 22. o.
87 Barrett 1968, 202—203. o.
88 Schrage 1991—2001, 2. 292—293. o.
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nôtt az egyházban, úgy vált egyre kínosabbá az ôsegyház meghatározó em-
bereinek feleségeirôl beszélni. Úgy látszik, kezdetben még nem tartozott a 
„vándorkarizmatikusok”89 életformájához a család nélküli állapot. mindez 
azonban nem könnyíti meg a magyar biliafordító dolgát, ha mind a két szó 
jelentését érvényesíteni kívánja. 

4az Úr testvéreinek: az Újszövetség alapján arra következtethetünk (vö. 
mt 13,55; mk 6,3; apCsel 1,14; jn 2,12; 7,3.5.10; gal 1,19), hogy a kifejezés 
állandó kísérô jelzôjévé (epitethon ornansává) lett egy szûk csoportnak, amely 
azonban jelentôs szerepet töltött be az ôskeresztyénség életében. Benyo-
másunk szerint jézus közeli rokonai közül húsvét elôtt kevesen értették meg 
ôt (lásd mk 3,31kk; jn 7,5), és magát jakabot is majd csak húsvét után ke-
reste meg és tette követôjévé a Feltámadott Úr (lásd 1kor 15,7). ô már az 
elsô apostoli zsinat idején (kr. u. 48 táján) — feltehetôen tekintélyi alapon — a 
jeruzsálemi gyülekezet vezetôje (lásd gal 1,19) és a korai keresztyénségben 
köztiszteletben álló személyiség volt. az euszébiosz által közölt adatok sze-
rint jakab kr. u. 62-ben bekövetkezett mártírhalála után Simeon állt a helyé-
re, aki viszont az Úr unokatestvére volt, lévén apja, kleopás (vö. Lk 24,18) 
józsefnek testvére.90 

Bizonyára mária szüzességének dogmatikus érdeke miatt már az egyház-
atyák epiphaniustól kezdve „az Úr testvéreiben” jézus unokatestvéreit látták, 
amely értelmezés a zsidó felfogás és a szó jelentéstartalma alapján nem 
zárható ki. ezt a magyarázati hagyományt követi a mi idônkben Blinzler91 és 
mások is. a protestáns írásmagyarázati hagyományt folytatva theodor zahn92 
az „Úr testvérei” állandósult szókapcsolatban jézus édestestvéreire történô 
utalást lát. ezen az állásponton van a katolikus rudolf Pesch is.93 e tekintet-
ben sajátos vonalat képvisel Stauffer, aki szerint jakab józsefnek egy koráb-
bi házasságából született gyermeke volt.94 ezt a lehetôséget Barrett is meg-
említi.95 az ebben a felekezetileg kínos kérdésben képviselt álláspont azon-
ban Pál mondanivalójának a lényegét nem érinti.

5Kéfásnak: a Simon, jóna fia nevû tanítványnak jézus által adományozott 
név (mk 3,16; Lk 6,13) arám változata, amelynek görög megfelelôje a Péter 

89 Theißen 1983, 201. kk.
90 Egyháztörténet III.11.
91 Blinzler 1967.
92 Zahn 1900.
93 Pesch 1977, 322. kk.
94 Stauffer 1959, 361. kk.
95 Barrett 1968, 203. o. A kérdéshez lásd még: EWNT 1. 68—69. kol. Cserháti 

1982, 63. o. 19. jegyz.
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(kô, szikla) név (vö. jn 1,42). az evangéliumi hagyományból úgy tûnik, a ti-
zenkét fôs tanítványi körben vezetô, vagy legalábbis hangadó szerepet töltött 
be. az apostolok cselekedeteirôl írott könyv és a késôbbi egyházi köztudat 
szerint is meghatározó alakja volt az ôsegyháznak. Pál az apostolok körébôl 
szintén az ô nevét említi leggyakrabban (lásd 1kor 1,12; 3,22; 15,5).96 külön 
kérdés, hogy a mi szövegösszefüggésünkben miért szerepel kéfás neve az 
utolsó helyen. Lietzmann szerint az emelkedô fokozás (klimax) stilisztikai 
jelenségével van dolgunk.97 mások úgy gondolják, hogy azért említi Pál ôt 
is, mert Péter járt korinthusban, sôt feleségét is magával vitte erre az útra. 
Barrett azon a véleményen van, hogy nehéz belátni, miért nevezné meg ôt 
Pál külön, ha kéfás maga nem látogatott volna el korinthusba. valószínûleg 
„a kéfáshoz tartozók” voltak azok, akik kétségbe vonták Pál apostoli mivol-
tát.98 Christian Wolff ezzel szemben kétségét fejezi ki: „a megfogalmazás 
nem feltétlenül utal erre.”99

6nekem és Barnabásnak: Pál a hivatkozás során magára és Barnabásra 
külön is felhívja a figyelmet, alátámasztva ezzel Lukács tudósítását, amely 
szerint szoros munkatársi kapcsolatban álltak a pogányok között végzett 
misszióban mindaddig, míg Barnabás unokaöccse (kol 4,10), márk miatt a 
második missziói út elején el nem váltak egymástól (lásd apCsel 15,37—38, 
vö. 13,13). az apostoli zsinaton is együtt jelentek meg, hogy megegyezést 
kössenek a jeruzsálemi gyülekezet vezetôivel a pogányok között végzett 
misszió alapelveit illetôen. a második missziói útig Barnabásé volt a meg-
határozó szerep munkatársi kapcsolatukban. ô, a ciprusi diaszpórából szár-
mazó férfi, a jeruzsálemi keresztyén gyülekezet tiszteletre méltó tagja volt 
az, aki jótállt Pálért, az egykori egyházüldözôért a jeruzsálemi apostolok 
színe elôtt, és ô volt az, aki mellé munkatársként Pált jelölte az ôket misszi-
ói munkára kiküldô antiókhiai gyülekezet (lásd apCsel 13,1kk).100 

nem tudjuk, hogy volt-e Barnabásnak valamiféle kapcsolata a korinthusi 
gyülekezettel.101 Pál mindenesetre a gyülekezet elôtt jól ismertnek tételezi 
fel ôt, hiszen nem kell bôvebben szólnia róla. Bár itt nem mondja ki, de ér-
velése nyilvánvalóvá teszi, hogy kettejüket is az apostolok közé sorolja. 

 96 Cserháti 1982 Gal 1,18-hoz: 63. o. 18. jegyz. 2,7-hez: 80. o. 16. jegyz. 

 97 Lietzmann—Kümmel 1969, 40. o.
 98 Lásd Barrett 1968, 204. o. Uô: „Cephas and Corinth” in: Barrett 1982, 28— 

39. o. Vielhauer 1975, 341. kk.
 99 Ch. Wolff 1982, 21. o. Vö. még az 1Kor 1,12-höz fûzött 9. számú szövegértel-

mezô jegyzettel.
100 Vö. még Cserháti 1982, 78. o. 2. jegyz.
101 Barrett 1968, 204. o. Conzelmann 1969, 182. o. 26. jegyz.
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Ugyanakkor mindketten lemondanak az eltartásukra vonatkozó jogukról. 
Conzelmann felveti a kérdést, hogy nem Barnabás befolyásolta-e Pált ennek 
az életformának a vállalásában.102 Wolff szerint igen, és hozzáteszi: „mivel 
korinthusban aligha vonták kétségbe Barnabás apostolságát, ôt említve Pál 
maga mellett érvel.”103 „mert nyilván szemére vetették, hogy az ô, mármint 
Pál lemondása ellátása jogáról a jele annak, hogy apostolsága dolgában nem 
tiszta a lelkiismerete.”104

7ne végezzünk kétkezi munkát: az új protestáns fordításban ezt találjuk: 
Csak nekem és Barnabásnak nincs jogunk arra, „hogy ne dolgozzunk”? ez 
így megtévesztô lehet, mintha az apostoloknak joguk volna a tétlenkedésre. 
Pedig az ige szolgálatán kívül más, fôként kétkezi kenyérkeresô munka alól 
van felmentésük. ezért fogalmazza az apostol mondanivalóját az  
görög igével, és nem a -nal, amellyel általában a missziói munkát jelö-
li meg (vö. 1thessz 5,12; 1kor 15,10; gal 4,11).105 hogy pedig ez a missziói 
munka milyen fáradságos, energiát emésztô tevékenység, azt jól érzékelte-
ti a 2kor 11,24kk-ben olvasható „viszontagságkatalógus”.

8a saját kenyerén: az eredeti görög szövegben  van, amelynek 
jelentése elsô helyen (katonai) ellátmány (menázsi), és csak másodsorban 
zsold.106 a szó ugyanis eredetileg kenyérre való húst vagy szárított halat je-
lentett. ezen a helyen jobbnak láttam a szónak ezt a jelentését elônyben 
részesíteni.

9Ne tégy szájkosarat a nyomtató ökörre!: 5móz 25,4-et idézi az apostol, 
amely bepillantást enged a cséplés ôsi módszerébe (lásd még 1tim 5,18). a 
learatott gabonát kiterítették a szérûre, azután lábasjószággal megjáratták, 
azaz nyomtatták, hogy a kalászokból kiperegjen a szem. az állatok gyakran 
fából ácsolt „cséplôszánt” vagy „cséplôhengert” is vontattak maguk után (lásd 
2Sám 24,22—23; ézs 28,27—28). ha nem akarták, hogy a jószág felegye a 
kicsépelt magot, akkor szájkosarat kötöttek rá. a  igének az elsô je-
lentése ugyanis „szájkosarat kötni” egy állatra. a nestle—aland görög szöveg 
kritikai apparátusában jelentôs kéziratok (, , ,  stb.) a  igét hozzák 
itt, amelynek alapjelentése: bekötni, megszorítani. nyilván a B kódex tekin-
télye következtében került az elôbbi változat a fôszövegbe. különben a két 
görög ige jelentéstartalmában nincs nagy különbség. 

102 Conzelmann 1969, 182. o.
103 Ch. Wolff 1982, 23. o.
104 Conzelmann 1969, 182. o.
105 Uo. 182. o. 28. jegyz.
106 Soltész—Szinyei 1978, 469. o.
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a rabbinizmus a tórának ezt a rendelkezését szó szerint értette, és ben-
ne Isten állatokkal való törôdésének a jelét látta. a mondás érvényét a kö-
vetkeztetésnek a kisebbrôl a nagyobbra történô következtetés (qal vahomer) 
rabbinista szabálya alapján azután kiterjesztették az emberi viszonyokra is, 
lásd a kalászszedegetés engedélyét (5móz 23,25—26, vö. mk 2,23kk és 
párh.)107 a mondás átvitt, allegorikus értelmével Philónnál találkozhatunk, 
mert meggyôzôdése szerint „nem az értelmetlenekért van a törvény”.108

10aki szánt, reménységgel szántson, és aki csépel, a részesedés re-
ménységével tegye ezt: ezek a nestle—aland görög szövegben dôlt betûkkel 
szedett sorok, jelezvén azt, hogy ószövetségbôl származó idézettel van 
dolgunk. De ebben a megfogalmazásban sehol sem találhatjuk. Sirák köny-
ve 6,19-ben is csak egy-egy kifejezés emlékeztet Pál szavaira. „mindeneset-
re az ószövetségi idézetnek (9. vers) keresztyén magyarázótól elvárható 
kifejtésére is gondolhatunk” — hivatkozik Conzelmann Schmiedelre.109

11Ha mi nektek lelkieket vetettünk, nagy dolog-e, ha mi a ti testi javai-
tokból fogunk aratni?: Ismét a rabbinista következtetés egyik szabályával 
él az apostol, de most a nagyobb dologról következtet a kisebbre (a maiore 
ad minus): ha a Szentlélek ajándékait hintjük, nem lehet nehéz a testi élethez 
szükséges dolgokkal viszonozni!

12 az általatok biztosított jogból: az apostol olyan birtokos szerkezetet 
használ (), amely ebben a formában oldható fel. 
az új protestáns fordítás olyan megoldást ad, amely az értelmet kissé el-
csúsztatja. 

13nehogy valamiféle akadályt gördítsünk a Krisztus evangéliumának 
útjába: az „akadályt” „megütközésnek” () is fordíthatnánk, és ezzel 
egyúttal azt is kifejeznénk, hogy az evangélium útjába akadályként valami-
féle megütközés került. ezért feltételezhetjük, hogy Pál most azokra a pénz-
éhes vándorfilozófusokra vagy különbözô sarlatánokra gondol, akik miatt 
az evangélium is rossz hírbe keveredhet, ha pénzügyek kapcsolódnak hozzá. 
érdemes ebbôl a szempontból felidézni Lukianosz nevezetes De Peregrini 
morte címû szatirikus regényét, amelyben egy keresztyénséggel házaló pénz-
hajhász csalót mutat be az olvasónak. 

14Így parancsolta meg az Úr is az evangélium hirdetôinek, hogy az 
evangéliumból éljenek: az elsô gondolatunk, hogy az apostol, mint 1kor 
7,10-ben és 11,23-ban is, jézusnak földi életében kijelentett akaratára hivat-

107 Vö. Bill 3. 382. kk.
108 Spec 1.206.
109 Conzelmann 1969, 183. o. 41. jegyz.
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kozik. valóban a Q-forrás szerint jézus 4móz 18,31-et idézve leszögezi: 
„méltó a munkás a maga bérére.” (Lk 10,7; mt 10,10) Werner kramer véle-
ménye szerint sokkal inkább az a benyomásunk támadhat, hogy „keresztyén 
prófétáknak (a megdicsôült Úr nevében) elmondott kijelentéseirôl van szó, 
amelyek alapján azután bizonyos nézetek és szokások a gyülekezetben pol-
gárjogot nyertek”.110 Wolff és mások nem értenek egyet kramerrel, és ezen 
a helyen jézus földi mûködése során mondott szavaira gondolnak. Igaz, itt 
Pál az evangélium szóval fogalmazza meg az „Úr rendelkezését”, ami húsvét 
utáni szóhasználatról árulkodik, de „most nem a pontos idézeten múlnak a 
dolgok, hanem a mondás helyzetnek megfelelô alkalmazásán”.111 

a LevéLréSzLet kIBontáSa (4—6) Az elôzôek értelmében tehát Pál 
most nem védekezô állást vesz fel, hanem példát kíván adni (vö. 1Kor 
11,1) arra, hogy miként lehet a sérülékeny keresztyén testvér kímélé-
se érdekében önként lemondani olyan elôjogokról (lásd 1Kor 8,9), ame-
lyeket egyébként nyugodtan érvényesíthetnénk. A feltámadott Úr kül-
dötteinek elsô és meghatározó körét, az apostolokat küldôjük külde-
tésük betöltéséhez különféle felhatalmazással, jogosultsággal () 
ruházta fel, így például a bûnök rendezése érdekében nekik adta „a 
kulcsok hatalmát” (vö. Mt 16,19; 18,18; Jn 20,23). Ez nyilvánvalóan 
olyan meghatalmazás, amelyet a küldött nem adhat vissza, nem szü-
neteltetheti saját belátása szerint. Viszont azt az elôjogot, amelynek 
alapján az evangélium hirdetôje eltartathatja magát az evangélium hall-
gatóival, ha akarja, félreteheti, mert ezzel senkit meg nem károsít, meg 
nem rövidít.

Pál és munkatársai egy-két eset kivételével a maguk részére nem fo
gadtak el anyagi támogatást a gyülekezetektôl, hanem a maguk munkájából 
éltek. Ilyen szabályt erôsítô kivétel volt a filippi gyülekezet küldemé-
nyének elfogadása (Fil 4,10—20)112 és a „makedóniai testvérek” által 
hozott segítség igénybevétele, ami éppen a korinthusi gyülekezetben 
végzett munkát könnyítette meg Pálék számára (vö. 2Kor 11,8kk). 
Nem könnyû felderíteni, hogy mi állhatott ennek az anyagi ellenszol-

110 Kramer 1963, 158. o.
111 Conzelmann 1969, 185. o. 16. jegyz.
112 Cserháti 1976, 217. o.
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gáltatásról való lemondásnak a hátterében. Néhány szempontot a kö-
vetkezôkben maga az apostol is elárul (12.15kk). 

De most inkább próbáljuk felmérni ennek a gyakorlatnak a fogad-
tatását a korinthusi gyülekezetben. Volt-e különösebb idôszerûsége 
annak, hogy az apostol, amikor példát akar említeni az önkéntes le-
mondásra az evangélium szolgálatában állókat megilletô elôjogról, ak-
kor éppen ezzel hozakodik elô? Úgy tûnik ki Pál szenvedélyes kérdé-
seibôl, mintha a korinthusi gyülekezetben e tekintetben is más mércével 
mérnének nekik, mint a többi neves apostolnak és az Úr Jézus rokonai-
nak: Talán nincs jogunk enni és inni — a gyülekezet terhére? Talán 
nincs jogunk keresztyén asszonyt útjainkra magunkkal vinnünk, 
mint a többi apostolnak és az Úr testvéreinek, valamint Kéfásnak? 
Vagy csak nekem és Barnabásnak nincs jogunk arra, hogy ne vé
gezzünk kétkezi munkát? 

Ha ennyire hangoztatni kell a jogosultságot, akkor nyilván valamilyen 
félreértés van körülötte vagy szemrehányás illeti. Néhány verssel elébb 
(1Kor 9,2) Pál kénytelen azt írni a korinthusiaknak, hogy ha mások 
szemében nem is apostol, az ô számukra viszont annál inkább. Nem 
írna le egy ilyen éles mondatot, ha a bizalom töretlen volna iránta a 
gyülekezetben. De vajon ebben a bizalmi válságban volt-e szerepe az 
apostol és munkatársai magatartásának anyagi természetû ügyekben? 
A második korinthusi levélbôl tudjuk, hogy a gyülekezet alapítóját a 
gyülekezet szemében lejáratni kívánó, kívülrôl befurakodott „álapos-
tolok” egyik fô kifogása volt Pállal szemben, hogy nem fogad el a gyü-
lekezettôl anyagi támogatást, amint azt az „igazi” apostolok teszik (lásd 
2Kor 11,7kk; 12,13—14). Ha ilyen váddal illetik az ellenfelei, akkor va-
lószínûleg a gyülekezetben fogadókészség is van a vádra. Gerd Theißen 
azt gyanítja, hogy az igehirdetôk ellátásának kérdése már meglehetôsen 
korán szerepet játszott a korinthusiak pártoskodásában is. Szerinte 
azok, akik 9,3 szerint „bírálják” az apostolt, a gyülekezet tehetôsebb 
tagjai lehettek, és azért rótták meg, mert a felkínált eltartás elutasítá-
sa miatt nem tudták a maguk „pártjának” szekerébe fogni.113 

Mégis inkább az tûnik valószínûnek, hogy a gyülekezet legnagyobb ré
sze magától értetôdônek vette Pálék önfenntartó tevékenységét, és nem gondol-

113 Theißen 1983, 258—259. o.
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kodott el az indokain. Ha nem így volna, nem kellene most az apostol-
nak az evangélium hirdetôinek alapvetô jogát a gyülekezetnek irányuk-
ban megnyilvánuló gondoskodására olyan sokoldalúan megvilágítania. 
Mert ha ez a jog gyenge lábakon áll, akkor az arról való lemondás nem 
sokat ér. Pedig éppen példájának erejével akarja rávenni a szabadsá-
gukkal bátran élô korinthusi „erôseket” arra, hogy legyenek tekintettel 
sérülékenyebb lelkiismeretû keresztyén testvéreikre (lásd a 8. és 10. 
fejezetet).

(7) Pál az apostoli elôjog megalapozását gondosan, retorikai jártas-
ságot tanúsítva — csakúgy, mint az 5. versben az ezzel a joggal bátran 
élô keresztyén „nagyságok” felsorolásánál114 — a fokozás (klimax) sti-
lisztikai eszközét alkalmazza, és egyre nyomósabb érveket hoz elô. 

Elôször a társadalmi együttélés során kialakult szokásjogra hivatkozik, 
amely biztosítja a fontos feladatot végzônek vagy értéket termelônek, 
hogy maga is élhessen abból, amit elôállít: Ki katonáskodott valaha 
is a saját kenyerén? Ki ültet szôlôt, és ugyanakkor nem eszik a 
termésébôl? Vagy ki az, aki nyájat legeltet, és ugyanakkor a nyáj 
tejét nem fogyasztja? Érdemes felfigyelni arra, hogy Pál az emberi 
tevékenységnek olyan területérôl hozza a párhuzamokat, a katonásko-
dás, szôlômûvelés és pásztorkodás körébôl, amelyek a „lelki szolgálat” 
hagyományos képeivé is váltak. 

(8—10) Elképzelhetô, hogy valaki a szokásjogot tükrözô elôbbi pél-
dákban olyan emberi rendet lát, amely nem lehet mindenkire nézve 
kötelezô. Pál mintha hallaná az ellenvetést, azonnal felveti a kérdést: 
Vajon emberi módon szólok errôl? Vagy nem mondjae ezeket a 
törvény is? — folytatja, mert Isten népe között mégis nagyobb súllyal 
esik latba, amit Isten adott tudtul a Tórában. Ebben az ószövetségi Tör-
vényben találhatunk is olyan rendelkezést, amibôl következtethetünk 
Isten akaratára a munkát végzôk ellátását illetôen. Mózes törvényében 
ugyanis meg van írva: Ne tégy szájkosarat a nyomtató ökörre! 
(5Móz 25,4) A parancs eredeti értelme szerint nem szabad megtagad-
ni csépléskor a kalászokat taposó ökörtôl, hogy bele-belekóstolva a 
gabonába, éhét elverje. 

A zsidó rabbik ezt a rendelkezést általában szó szerinti értelemben 

114 Lásd az 5. számú szövegértelmezô jegyzetet.
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vették, és büszkén hivatkoztak rá mint a Tóra minden más törvény 
felett álló voltának bizonyítékára, mert abban Istennek még az állatok 
iránt is megnyilvánuló gondoskodó szeretete jut kifejezésre.115 Ha ezt 
a törvényt emberre is értették, akkor a „kisebbrôl a nagyobbra” (a mi-
nore ad maius) rabbinista elvet alkalmazva következtettek erre, mond-
ván: „Az emberek esetében a száj bekötésének tilalmára az ökrök ér-
dekében adott törvénybôl, vagyis a könnyebbrôl a nehezebbre hivat-
kozva kell következtetnünk.”116 Pál azonban nem ezen a nyomon jár, 
hanem inkább Philónhoz hasonlóan átvitt, allegorikus értelemben al-
kalmazza a parancsot: Csak nem az ökrökkel törôdik az Isten? — kér-
dezi az olvasót, nemleges választ várva, majd mindjárt felteszi a máso-
dik kérdést, most már igenlô feleletet sugallva: Vagy mindenképpen 
érettünk, emberekért mondja? S mindjárt meg is adja a választ: Mert 
bizony érettünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel szánt
son, és aki csépel, a részesedés reménységével tegye azt. Tehát 
igazában az emberi, és nem az állati sors forog kockán. Mintha ebben 
Jézus értékítélete visszhangozna: „Sok verebecskénél drágábbak vagy-
tok.” (Lk 12,7) Vagy: „A szombatnap lett az emberért, és nem az em-
ber a szombatnapért.” (Mk 2,27). Már itt fel kell figyelnünk a kép által 
sugallt sorrendre: a javakból való részesedés nem megelôzi, hanem 
követi a javakért vállalt fáradozást.

(11—12) Az imént használt képet Pál most már a hitébresztô mun-
kára alkalmazza: Ha mi nektek lelkieket vetettünk, nagy dologe, 
ha mi a ti testi javaitokból fogunk aratni? A kérdés megfogalmazá-
sa feltételezi azt, hogy a gyülekezetek kedve az igehirdetô eltartására 
nem mindig buzgott. Ezért kell a lelki értékeket, tehát mindazt, amit 
Isten Lelke az emberben és emberen végez, fölébe helyezni az anyagi ja
vaknak, még akkor is, ha ezeket a gyülekezet tagjai kemény munkával 
teremtik elô. Mert a helyes értékelésnek Jézus szavából kell kiindulnia: 
„Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pe-
dig kárt vall?” (Mk 8,36 és párh.) Amikor az apostol szembeállítja a 
lelki és testi javakat, össze is kapcsolja azokat. A gyülekezetben folyó 
munkában a lelkiek átlényegülnek testi javakká a lelkiekért érzett hála 

115 Bill 3. 382. kk.
116 Bill 3. 385. o.
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indítására, a testi javak pedig a lelkiek szolgálatát segítik elô. A keresz-
tyén embernek tisztában kell lennie ezekkel az összefüggésekkel, és 
természetes csereügyletnek tekintve, könnyû szívvel kell az apostoli 
munka anyagi feltételeit biztosítania.

Pálnak azonban még mindig van érve arra, hogy érzékeltesse a gyü-
lekezettel azt az el nem hanyagolható ellentmondást, amely a neki és 
munkatársainak is kijáró jog és az errôl a jogról való lemondás között 
feszül: Ha mások részesednek az általatok biztosított jogból, nem 
kellenee még inkább nekünk? 

Bizonyára vannak a gyülekezetben olyan gyülekezeti munkások, akik 
most, a levélírás idején is „részesednek (jelen idôben) az eltartás jogá-
ból”. Nem tudjuk, hogy kik lehettek ezek, mert az ismertek közül 
senki, még Apollós sem tartózkodik ez idô tájt Korinthusban (lásd 
1Kor 16,12). Viszont már Khrüszosztomosz gondolt arra, hogy a má-
sodik levélben említett „álapostolokról” és „csaló munkásokról” lehet 
szó, akik nyilván igényt formáltak a gyülekezet tagjainak anyagi javai-
ra is.117 Azonban nem valószínû, hogy az elsô levél megírásának idején 
az ilyen jelzôkkel illetett jövevények már jelen lettek volna a gyüleke-
zetben. Legalábbis az elsô levélben nem találunk erre utaló célzást. Pál 
azokra is, akiket névtelenül megemlít, csak azért hivatkozik, hogy szem-
betûnô legyen: ha ezek a gyülekezeti munkások élhetnek az eltartás 
jogával, mennyivel inkább azok, akiknek a szolgálata nyomán jött lét-
re a gyülekezet. Tehát minden amellett szól, hogy az volna rendjén, ha 
Pálék „nem vé geznének kétkezi munkát” (6. vers), és élnének a teljes ellá-
tás ôket is megilletô elôjogával. Ezzel szemben ôk nem éltek ezzel a 
joggal. A gyülekezetnek tehát egyszer már el kellene gondolkodnia 
ennek a magatartásnak az indítékain. 

Nem lehetne rossz néven venni Páltól és munkatársaitól, ha az apos-
toli tiszt betöltéséhez nélkülözhetetlen függetlenség biztosítása érde-
kében mondtak volna le a szolgálatukért nekik járó anyagi ellenszol-
gáltatásról. A filippi gyülekezet küldeményéért mondott felemás kö-
szönet hátterében talán ez a törekvés húzódik meg (lásd Fil 4,10kk).118 
Barrett az indítékoknak több „szintjérôl” beszél. Azért mondtak le a 

117 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 304. o. 158. jegyz.
118 Lásd Cserháti 1976, 216. kk.
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jogos anyagi igényrôl, mert a) a reménybeli megtérôt visszariasztja, b) 
megzavarná a jeruzsálemi gyülekezet számára rendezett gyûjtést (lásd 
1Kor 16,1kk), c) a Jézus önfeláldozását hirdetô küldött hitelét rontaná 
a haszonlesés gyanúja.119 Az apostol szavai leginkább az elsô és a har-
madik feltevést támasztják alá: mi nem éltünk a nekünk is kijáró joggal 
— hangsúlyozza ô —, hanem minden szükségletünket fedezzük, ne
hogy valamiféle akadályt gördítsünk a Krisztus evangéliumának 
útjába. 

Amint ezt a 13. számú szövegértelmezô jegyzetbôl tudhatjuk, Isten 
igéjének hirdetôit nagyon könnyen egy kalap alá vehették a szellemi 
portékájukat a köztereken anyagi nyereség reményében hallgatóikra 
sózó vándorfilozófusokkal. Hogy ennek a látszatnak az elkerülése le-
hetett az anyagi áldozathozatal legfôbb indoka, azt az a körülmény is 
alátámasztja, hogy csak Pál és Barnabás, akik mindketten az említett 
rossz tapasztalatokat szerzett pogányok között hirdették az evangéliu-
mot, tették „ingyenessé” (18. vers) azt. Nyilvánvalóan nem lehet Istennek 
Jézus Krisztusban felkínált ingyen kegyelmét úgy meghirdetni, hogy közben a 
szónok a markát tartja vagy kalapoz.

Azt 1Kor 1,23—24-bôl már tudhatjuk, hogy maga az evangélium is 
megütközést kelt. De ez elkerülhetetlen, sôt az Istenre találás érdeké-
ben nélkülözhetetlen is. Más viszont az, amikor a hirdetôje miatt az 
evengéliumot meg sem hallgatják, vagy ha mégis meghallgatják, kép-
viselôjének a magatartása megakadályozza, hogy az evangélium hall-
gatója ne a hirdetôjén ütközzön meg, hanem az evangélium botrányá-
val szembesüljön. A kétféle megütközés nem téveszthetô és keverhetô 
össze, különben a mondanivaló élét veszti, vagy hirdetôje kibúvót talál 
az evangélium kudarcáért ôt terhelô felelôsség alól. 

Ha tehát az apostol nem él elôjogával, és nem a gyülekezet kenyerén, 
hanem a magáén él, ezzel nem teszi kétségessé apostoli mivoltát. Sôt 
éppen ebben nyilvánul meg a rábízott evangéliumért viselt felelôssége. 
Az evangélium hitelét nem teheti kockára anyagiassággal. Ennek még 
a látszatát is el kell kerülnie. Ennek érdekében inkább mindent elvisel. 
Hogy mit jelent egy ilyen döntés az evangélium hirdetôje számára, azt 
a második korinthusi levélben található „viszontagságkatalógus” ide-

119 Barrett 1968, 207. o.
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vágó része jól érzékelteti: Isten szolgái vagyunk „fáradozás és gyötrelem 
közepette, gyakori virrasztásban, éhezve és szomjazva, fagyoskodva és 
mezítelenül, és mindezeken felül a nekem kijutó naponkénti zaklatás 
és az összes gyülekezet gondjának (terhe alatt)” (2Kor 11,27k).

(13—14) A gyülekezetek részérôl nyújtott gondoskodásnak Isten 
szolgáit megilletô jogát megalapozó érvek közül Pál végül a legnyomó-
sabbra tér rá. Miután a szokásjogra és Isten törvényére hivatkozott, 
most az istenséggel való viszonyt ápoló szent helyeken folyó kultusz 
rendjének egy mozzanatát idézi fel. Félreérthetetlenül az ószövetségi 
áldozati szertartás lebeg a szeme elôtt (vö. 4Móz 18,8.31; 5Móz 18,1kk), 
de amire utal, nem ismeretlen a pogány kultuszok ismerôi elôtt sem.120 
Ezért kezdi mondatát személyes emlékeket ébresztve: Nem tudjátok, 
hogy akik a szent cselekményeket végzik, a szent helybôl szárma
zó eledellel élnek, akik az áldozati oltárnál foglalatoskodnak, az 
oltárral együtt kapják meg részüket? Megint csak arról gyôzôdhe-
tünk meg, hogy még a legszentebb cselekmények végzôinek is abból 
kell megélniük, amivel foglalatoskodnak, és ezért senki sem kárhoz-
tathatja ôket. 

Meglepô módon az áldozati kultuszból lép az apostol az evangélium 
szolgálatának területére. Valószínûleg abból a megfontolásból, hogy 
ahol az evangéliumot hirdetik, ott a kultikus áldozatok és áldozati 
szertartások idôszerûtlenné váltak, hiszen az evangélium annak a ke-
resztnek az igéjét szólja (lásd 1Kor 1,18), amelyen Jézus Krisztus a 
halála árán helyreállította a békét Isten és ember között. Ebben az 
esetben azonban érvényes az evangélium szolgálatának rendjére is, ami 
az áldozati kultusz rendjét is jellemezte. 

Ezért lehet alkalmazni úgy az Úr földi életében kijelentett parancsát, 
hogy az evangélium hirdetôi az evangéliumból éljenek. Ebbôl a 
megfogalmazásból félreérthetetlenül kitûnik, hogy bár az evangélium 
hirdetôje jogosult megélhetése biztosítására, mégis elôször az evangélium 
hirdetését kell végeznie, hogy azután ennek a munkának a gyümölcseibôl része
sedjék is. Mert nem a gyülekezetnek kell biztosítania, hogy az evangé-
liumi munka folyjék, hanem ennek a munkának kell folynia, hogy legyen 
Istennek népe, amely el tudja tartani a közöttük szolgálatot végzôket. 

120 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 306. o.
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Nem igaz ugyanis az az újszövetségi teológiában elterjedt nézet, hogy 
az ôsgyülekezet teremtette az üzenetet, a „kérügmát”. A helyzet pon-
tosan a fordítottja: az evangélium üzenete hívta létre az egyházat, amely 
azután gondoskodni tud az evangélium továbbadásáról. Mindenki, aki 
ennek a körforgásnak a részese, jogosan várhatja megélhetését is ebbôl 
a megfordíthatatlan folyamatból.

5. Pál rejtett indítéka az önfenntartásra  
(9,15—18)

(15) Én azonban ezek közül semmire sem hivatkoztam.1 Nem 
azért írtam az elôbbieket, hogy most már ezek szerint történjék 
velem is. Mert nekem sokkal jobb volna meghalnom, mint — az én 
dicsekvésem2 senki nem fogja meghiúsítani!3 (16) Ha ugyanis az 
evangéliumot hirdetem, nincs mivel dicsekednem, hiszen kény
szer4 nehezedik rám, mert jaj volna nekem, ha az evangéliumot 
nem hirdetném. (17) Ha ugyanis önként tenném ezt, jutalmat5 
nyernék; de ha nem önként, akkor sáfársággal6 vagyok megbízva. 
(18) Mi tehát akkor az én jutalmam? Az, hogy miközben az evan
géliumot hirdetem, ingyenessé7 tegyem az evangéliumot, nehogy 
élnem kelljen az evangélium hirdetésébôl fakadó jogommal. 

a Szöveg érteLme 1Én azonban ezek közül semmire sem hivatkoz-
tam: a magyarázók véleménye megoszlik a tekintetben, hogy Pál ezen a 
ponton az apostolok eltartásra vonatkozó jogára hivatkozik-e, vagy pedig a 
felsorolt érvekre. ez utóbbi vélemény mellett szól a mutató névmás többes 
száma. ezt veszi figyelembe többek között Barrett,121 orr és Walther,122 va-
lamint Wolff,123 míg Conzelmann,124 Lang125 és Schrage126 értelemszerûen 

121 Barrett 1968, 208. o.
122 Orr—Walther 1976, 236. o.
123 Ch. Wolff 1982, 29. o.
124 Conzelmann 1969, 184. o.
125 Lang 1986, 117. o.
126 Schrage 1991—2001, 2. 319. o.
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közvetlenül az apostoli jogra gondol. „Bár a szöveg a megelôzô szakaszban 
szereplô érvekkel és jogalapokkal teremt kapcsolatot, a 12. verssel mutat-
kozó párhuzam a hivatkozás félreérthetetlen tárgyát mégis az apostolok 
jogában jelöli meg” — mondja Schrage ugyanott. a különbségnek a magya-
rázat szempontjából ugyan nincs nagy jelentôsége, mégis egy fokkal többet 
mond, ha kijelentése szerint Pál az anyagi ellenszolgáltatáson túlmenôen 
annak emberi és isteni eredetû alátámasztásáról is lemond. ha a mondat 
értelmét így fogjuk fel, az  (nem használom, nem élek vele) for-
dulatot a „nem hivatkoztam” kissé szabadabb fordításával adhatjuk vissza. 

2az én dicsekvésem: az apostol szavaiból egyértelmûen kivehetô, hogy 
amit a dicsekvés () fogalma takar, még az életénél is fontosabb 
számára. nyilván a gyerekes hetvenkedésnél lényegesen nagyobb fajsúlyú 
dologról van szó. a fogalom jelentésére és jelentôségére akkor derül fény, 
ha megvizsgáljuk a megigazulás zsidó értelmezésében betöltött szerepét. 
ebben a gondolatkörben a „dicsekvés” olyasmin alapul, amivel az ember az 
igazát és önbecsülését akarja megvédeni és megszilárdítani Isten és emberek 
elôtt.127

3mint — az én dicsekvésem senki nem fogja meghiúsítani!: a követke-
zetlen mondatszerkesztés (anakolutia) nem fordítói gyámoltalanságból ered. 
a görög szövegben is megtalálható, és már az elsô századokban is sok gon-
dot okozott a másolóknak és magyarázóknak. a Codex Alexandrinus javas-
latát például így lehetne fordításban visszaadni: „mert nekem sokkal jobb 
volna meghalnom, vagy az én dicsekvésemen senki ne változtasson!” a leg-
több kézirat viszont a következô simítást végzi el a mondaton: „mert nekem 
sokkal jobb volna meghalnom, mint hogy valaki meghiúsítsa az én dicsek-
vésemet.” De Bengel nevezetes szövegkritikai elvét alkalmazva, amely szerint 
„az érdesebb szöveg elônyt élvez” („lectio ardua” vagy „lectio difficilior pro-
cedit”), meg kell ôriznünk az eredeti szöveget egyenetlenségében, és a for-
dításban sem szabad azt eltüntetnünk. a következetlen mondatszerkesztés 
másutt is elôfordul a páli iratokban. Barrett a következô helyekre hivatkozik: 
1kor 9,6; 2kor 12,6.17; gal 2,3; róm 1,11. a szóban forgó szövegrésszel 
kapcsolatban pedig megjegyzi, hogy „nincs különbség (a javított és javítatlan 
mondatok között) a mondat értelme tekintetében, csupán a feszültségé-
ben”.128 különös, az egyik olyan páli részlet, ahol nagyobbat zökken a mon-

127 Az 1,29-hez fûzött 10. számú szövegértelmező jegyzetben mindez már szóba 
került. De utánanézhetünk Cserháti 1982, 268., 272., 284—285. oldalain, valamint 
Cserháti 1976, 55., 67—68., 120., 151. oldalain is.

128 Barrett 1968, 209. o.
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datszerkesztés (2kor 12,6), szintén az apostol „dicsekvésével” foglalkozik. 
Úgy látszik, hogy ez számára különösen is érzékeny pont, amelynek érintése 
erôs indulatot vált ki belôle, olyannyira, hogy a logikus mondatfûzés meg-
szakad. 

4kényszer: a szó () jelentéstartalma rendkívül gazdag, a kényszer-
tôl a bilincsig terjed. Filozófiai értelemmel is kibôvült, amikor a sors, a vég-
zet kényszerének szakkifejezésévé vált. Pál szóhasználatára nézve Conzel-
mann megjegyzi: „a szó nemcsak belsô kényszerítést jelöl, hanem — käse-
mannra hivatkozva — az apostoli sors kényszerét is. De ez nem tekinthetô 
olyan végzetnek, amely szükségszerûen érvényesül.”129

5jutalmat: megint csak azt kell mondanunk, hogy a görög szó () 
sok mindent jelenthet, jelentésük szempontjából számunkra összeférhetet-
len fogalmakat is, mint például a jutalom és a bér. Csak gondos mérlegelés-
sel lehet eldönteni, hogy az adott helyen melyik értelmet kell elônyben ré-
szesítenünk. Pedig ez a szó adja a szakasz egyik kulcsfogalmát. Ismét a 
zsidó megigazulástanból kell kiindulnunk, hiszen Pál is ebben a gondolat-
világban nôtt fel. az egész kérdéskör a zsidóságban összefüggött a tórának 
mint Isten akaratának a betöltésével. ezen múlott, hogy ellenértékként mit 
és mennyit kap a kegyes az Istentôl. a kiemelkedô rabbik a tóra teljesítését 
olyan, az Isten által az emberre rótt kötelességnek tekintették, amelyért tu-
lajdonképpen nem jár fizetség. a krisztus utáni 1. század második felében 
a híres rabbi, johanán ben zakkai a következôt mondta: „ha te a tórát nagy 
szorgalommal tanulod és teljesíted, ne írd a javadra, mert erre vagy teremt-
ve.” ennek megfelelôen ha Isten ezt valamivel viszonozza, azt nem fizetség-
nek, hanem érdemen felüli jutalomnak kell tekinteni.130 mégis az a felfogás 
lett uralkodóvá, amelynek irányelvét így lehetne összefoglalni: „a tórát Iz-
ráel csak abból a célból kapta, hogy annak alapján érdemeket szerezhessen.” 
„így lett — teszi hozzá Billerbeck — a jutalomról szóló tanítás a korai zsinagó-
ga megigazulástanának függvényévé.”131 az újszövetségi teológia egyik leg-
nehezebb kérdése, hogy miként egyeztethetôk össze az ingyen kegyelemrôl 
szóló kijelentések a jutalom, illetve bér ígéretével jézus tanításában, de kü-
lönösképpen a páli megigazulástanban. Látni fogjuk, hogy Pál a maga részé-
rôl milyen nagy igyekezettel tör az Istentôl remélt jutalomra — nevezzük azt 
akár bérnek vagy gyôzelmi koszorúnak (vö. 1kor 9,25; Fil 3,14)132 — mint egy 

129 Conzelmann 1969, 186. o.
130 Vö. Bill 4/1. 488. o.
131 Bill 4/1. 490. o.
132 Lásd még Cserháti 1976, 178. o.
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egész élet erôfeszítésének díjára. A fô kérdés viszont az, hogy ebben az 
igyekezetben a haszonlesés-e a hajtóerô, vagy valami más.

6sáfársággal: a magyar szó ma már inkább muzeális értékû. az új pro-
testáns fordítással együtt mégis megtartottam, mivel a mai kifejezések, mint 
például az „intézô” vagy „gondnok” felhangjai a társadalomban egészen má-
sok, mint az ókorban, amikor ezt a tisztet rendszerint egy rabszolga töltöt-
te be.133

7ingyenessé: ügyelnünk kell a pontos szóhasználatra, mert az apostol 
most nem az „ingyen kegyelemrôl” ad tanítást, hanem az ellenszolgáltatás 
nélküli evangéliumhirdetés hátterét világítja meg.

a LevéLréSzLet kIBontáSa (15) Pál a továbbiakban is változatlanul 
annak a gyakorlatnak a hátterét törekszik megvilágítani, amely ôt a 
megélhetése kérdésében jellemzi. Amint láttuk, többféle indoka is len-
ne arra, hogy elfogadja a gyülekezetek gondoskodását. Ô azonban ezek 
közül semmire sem hivatkozott, és következetesen nem élt a többi 
apostolt is megilletô joggal létfeltételeinek biztosítására a gyülekezetek 
részérôl. De félreértés ne essék: Nem is azért írta az elôbbieket, hogy 
most már ezek szerint történjék vele, vagyis ezután lássák el ôt a 
gyülekezetek. Miért olyan makacs e tekintetben Pál apostol? Hiszen 
ha a többi apostol élhet az eltartására vonatkozó joggal (lásd 1Kor 
9,4kk) anélkül, hogy ezen múlna a Krisztus evangéliumának az ügye, 
akkor nem kellene ennyire sorsdöntô kérdéssé felnagyítania. Pál pedig 
ezt teszi, amikor így folytatja: Márpedig nekem sokkal jobb volna 
meghalnom, mint — és itt nyilván az erôs indulati töltés miatt megtörik a 
gondolatmenet — az én dicsekvésem senki sem fogja meghiúsítani! 
Nem az apostoli mivolta forog most kockán, ahogy Schrage véli.134  
A „dicsekvése” az, amihez még élete árán is ragaszkodik, és amitôl nem 
engedi megfosztani magát.

Olyan indíték ez, amelyrôl egyedül itt, lelke mélyéig érintetten és 
felzaklatva tesz vallomást. A páli iratok tanúsága szerint más okok is 
állhatnak az apostol kétkezi munkája és az önellátásra való törekvése 
mögött. Erre ösztönözhette zsidó neveltetése, fôként pedig rabbinö-

133 Bôvebben lásd az 1Kor 4,1-hez fûzött 4. számú szövegértelmezô jegyzetben.
134 Schrage 1991—2001, 2. 321. o.
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vendék múltja, mert a zsidóságban, ellentétben a görög közgondolko-
dással, a fizikai munkának becsülete volt, a leendô rabbi számára pedig 
egyenesen ajánlatosnak tekintették valamilyen szakma elsajátítását, 
hogy a Tórát azután ingyen taníthassa.135 Pál fáradozását önmaga ellá-
tásért indokolhatta a példamutatás szándéka is mások megkímélésére 
és a rászorulók megsegítésére, úgy, ahogy arról a thesszalonikai ke-
resztyéneknek ír (lásd 1Thessz 2,9; 4,11; 2Thessz 3,6kk; vö. ApCsel 
20,33kk). Az is lehetséges, hogy az apostol, aki többször is szorgal-
mazta a jeruzsálemi gyülekezetnek szóló gyûjtést, így igyekezett el-
kerülni a tisztességtelen pénzkezelés gyanúját,136 amire 2Kor 12,11kk 
is következtetni enged. Ezenkívül anyagi függetlenségével valószínûleg 
azt a látszatot is el akarta kerülni, hogy ô, az evangélium hirdetôje 
egyike az antik világban közismert, bölcselkedésükkel házaló ván dor-
filozófusoknak, amint errôl 1Kor 9,12 magyarázata során már szó 
esett.

Különösen is figyelemre méltó — mert Pál teológiájának középpont-
jához kapcsolódik — az a gondolatmenet, amelyet újabban nem egy 
exegéta követ, amikor magyarázatot kíván adni Pál lemondására az 
eltartás jogáról. Abból indulnak ki, hogy az úgynevezett „viszontagság-
katalógusoknak” (1Kor 4,12; 2Kor 11,27) szerves része Pálnak a maga 
és kísérôi megélhetésért vállalt fáradozása, és így ez is beletartozik az 
apostoli létforma védtelenségébe és kiszolgáltatottságába, amely vi-
szont következménye annak, hogy „az apostoli szolgálatnak Krisztus-
ra kell formálódnia”.137 Barrett is ezt tartja a legfontosabb szempontnak: 
„Az evangéliumot, amelyben minden Jézus szeretetén és önfeláldozá-
sán múlik, nem lehet tisztességesen olyan igehirdetônek képviselnie, 
aki körömszakadtáig ragaszkodik jogaihoz.”138 Érdemes még Probstot 
is idézni: „Az evangélium a világ szemében bolondság és erôtlenség, 
ezért a világ szemében hirdetôjét is hasonlóvá teszi önmagához.”139

A krisztusi és apostoli életformának ez az összekapcsolódása valóban 

135 Lásd Bill 1. 561. kk. Bill 2. 745—746. o. Bill 3. 338. o. Schrage 1991—2001, 1. 
346. o. 197. jegyz. Uo. 2. 283. kk. Schrage 1989, 2338. o.

136 Lásd Barrett feltételezését: Barrett 1968, 207. o.
137 Dautzenberg 1969, 222. o.
138 Barrett 1968, 207. o.
139 Probst 1991, 194. o.
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közrejátszhatott az önfenntartás nehézségeinek a vállalásában, de akkor 
mi a tartalma a „dicsekvésnek”, amely ebbôl a döntésbôl táplálkozik? 
Összefér-e a dicsekvés a kereszt igéjével, amely végsô következményé-
ben oda vezet, hogy „aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék” (1Kor 1,31; 
3,21)? A zsidó megigazulástannal ellentétben tehát nincs semmi olyan 
dicsekednivalója az embernek, amivel igazolhatja életét, és megállhat 
Isten és emberek színe elôtt. Ezért helyénvaló itt Käsemann megálla-
pítása: „Az apostol, aki minden saját érdemmel való dicsekvést elvet 
mint Istennel szemben támasztott jogtalan igényt, itt most az önma-
gával való dicsekvésnek úgy a jogát, mint a szükségességét védelme-
zi.”140 Barrett idézi Charles H. Doddot, aki úgy akarja feloldani ezt a 
páli teológián belül mutatkozó ellentmondást, hogy Pál életében a két 
korinthusi levél megírása között egy „második megtérést” feltételez. 
Ennek megfelelôen míg korábban valóban ragaszkodott az érdemeihez, 
a késôbbiekben már csak „erôtlenségeivel dicsekszik” (lásd 2Kor 12,9), 
és „már nem kíván valami más alapot találni a dicsekvésre”.141

Tetszetôs elképzelés, de az igazság az, hogy a második levélben is 
felhoz olyan valós teljesítményeket, amelyeket nem enged kétségbe von-
ni (2Kor 10,13.16; lásd még Fil 2,16). Sôt ugyanúgy, mint a most soron 
levô szakaszban, nem enged hozzányúlni az evangélium ellenszolgál-
tatás nélkül végzett szolgálata miatt tanúsított „dicsekvéséhez” sem 
(2Kor 11,6kk). Nem érthetjük meg az apostol gondolatmenetét az elsô 
korinthusi levélnek ezen a pontján, ha nem vesszük figyelembe, hogy 
ô valóban alapot akar teremteni magának a dicsekvésre. Nem az a kérdés 
tehát, hogy Pál dicsekszike valamivel, hanem hogy mit akar ezzel elérni.

(16—17) Az apostol a félreértések elkerülése érdekében mindenek-
elôtt tisztázni akarja, hogy miben áll a „dicsekvése”, vagyis mi az az 
alap, amelyre hivatkozni szeretne. Mégpedig Isten elôtt, mert a követ-
kezôkbôl nyilvánvaló lesz, hogy ez az egyetlen olyan fórum számára, 
amelynek véleményét fontosnak és mértékadónak tekinti. A „dicsek-
vése” kizárólag kettejük ügye, hiszen a megbízatását tôle kapta, és a 
feladata elvégzéséért is neki tartozik számadással (vö. 1Kor 4,3—4). Pál 
nem mutathat rá Isten elôtt küldetésének eredményeire, még akkor 

140 „Amor fati” in: Käsemann 1968, 231. o.
141 Barrett 1968, 209. o.
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sem, ha „mindenki másnál többet fáradozott” (1Kor 15,10). Levelének 
ezen a helyén azonban mégsem azért nem könyveli el személyes ér-
demnek mindazt, amit elért, mert mindent „Isten kegyelmének kö-
szönhet” (lásd az idézett igehelynél), hanem mert nincs más választása. 
Megbízatása alól nem bújhat ki: Ha ugyanis az evangéliumot hirde
ti, nincs mivel dicsekednie, hiszen kényszer nehezedik reá, mert 
jaj volna neki, ha az evangéliumot nem hirdetné. Ami nem szabad 
döntésbôl születik, az Pál logikája szerint nem minôsíti az embert, és 
ennek megfelelôen nem is arathat elismerést. 

Az a „kényszer” (), amely ôt az evangélium szolgálatában 
elôre hajtja, bár elsô hallásra a görögök által olyannyira rettegett vég-
zetre emlékeztet, mégsem lerázhatatlan. Az Istentôl kapott megbízást 
ugyan, amint ez Jeremiás próféta esetébôl is kitûnik (lásd Jer 20,9), 
senki nem mondhatja fel, s azt csak maga a megbízó vonhatná vissza, 
a megbízott mégsem gépiesen cselekszik, ennélfogva ellene is állhat a 
„felülrôl jövô” késztetésnek. Ebben az esetben azonban „jaj” az ösztöke 
ellen rugódozónak, hiszen ezt a kiáltást a végsô, eszkatologikus vesze-
delem váltja ki az emberbôl (vö. Mt 11,21; 23,13; 24,19 és párh.; Lk 
6,24; Jel 8,13 stb.). Vagyis az egyetlen igazi veszedelem, amikor maga 
Isten fordul szembe az emberrel. Ha ugyanis igaz, hogy „kicsoda lehet 
az ellen, aki mellett kiáll az Isten?” (Róm 8,31), akkor a fordítottja is 
megszívlelendô: kicsoda védheti meg azt, aki ellen maga Isten lép fel?

Az evangélium hirdetésére kapott megbízatás esetében tehát olyan 
helyzet áll elô, amilyenrôl Jézus példázatának végkövetkeztetése szól: 
„Így ti is, ha mindent megtettetek, amit parancsoltak nektek, mondjá-
tok, hogy haszontalan (rab)szolgák vagyunk, akik csak azt tettük meg, 
amivel tartoztunk.” (Lk 17,7kk) Pál is abban a hitben él, hogy jutalmat 
csak akkor nyerne, ha az evangéliumot önként hirdetné. Ám ha 
nem önként teszi, hanem kényszer alatt vagy kötelességbôl, akkor 
sáfársággal van megbízva. Akkor már nem független emberként, „sza-
bad vállalkozóként” cselekszik. Rabszolga, aki megbízást kapott a gaz-
daság ügyeinek intézésére, és aki a gazdálkodásért minden ellenszol-
gáltatás nélkül számadással tartozik. Jutalmat az evangélium hirdetôje is 
csak azért várhat, ami túlmegy a munkaköri kötelességen. Ha innen közelít-
jük meg az önfenntartás kérdését, akkor megértjük Pál indulatát. Szol-
gálatának azt a többletét félti, ami önként vállalt ráadás a részérôl.
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(18) Ezek után akkor mi az apostol jutalma? Probst úgy gondol-
ja, hogy a dicsekvésnek és a jutalomnak nincs köze egymáshoz, ezért 
nem is értelmezheti egyik a másikat.142 Valóban, a legtöbb magyarázó 
zavarban van, amikor a jutalom mibenlétét kell megneveznie, de ahhoz 
kétség sem férhet, hogy jó zsidó felfogás mentén a dicsekvés arra az 
alapra irányul, amelyre hivatkozva jutalmat remélhet valaki Istentôl. 
A páli teológia értelmében ez a jutalom nyilvánvalóan nem lehet az a 
kegyelem, amellyel Isten a bûnös embert Jézus Krisztusért visszafo-
gadja magához. A legtöbb magyarázó egyetért Wettstein tömör meg-
állapításával: „Nullam mercedem accipere, haec mea merces est.” (Nem 
fogadható el egyetlen érdem sem, ami az én saját érdemem.)143 Most 
azonban nem üdvösségbe vágó érdemrôl van szó, hanem az evangélium 
szolgálatának értékelésérôl (lásd 1Kor 3,12kk magyarázatát, mert ott 
Pál szintén beszél az evangélium szolgálatában állóknak ígért külön 
jutalomról). 

A magyarázók tehát igyekeznek valami elfogadhatóbb meghatározást 
találni a Pál által remélt jutalomnak. Conzelmann Weiß nyomán a ju-
talmat az evangélium ingyenes hirdetésével együtt járó „belsô öröm-
ben” látja.144 Käsemann szerint a jutalom „az odaadó szeretet, amelyben 
maga a cselekedet tesz valakit boldoggá”.145 Christian Wolff ismét a 
kereszt igéjébôl indul ki, és Dautzenberggel egyetértve úgy gondolja, 
hogy Pál jutalomnak a Krisztus megalázott állapotában való részesedést 
tekinti.146 Barrett véleménye a szövegre támaszkodik, és Pál jutalmát 
magában az evangélium ellenszolgáltatás nélkül történô hirdetésében 
látja.147 Nem sokban különbözik ettôl Schrage véleménye: „Az ô di-
csekvése és jutalma a jogait feladó szabadságban és az így megnyilvá-
nuló szeretetben van.”148

Mindegyik elképzelés figyelemre méltó, csak egyik sem veszi tekin-
tetbe, hogy Pál számára, aki ezen a téren megmaradt zsidónak, a dicsek

142 Probst 1991, 183. o.
143 Idézi Conzelmann 1969, 187. o. 29. jegyz.
144 Conzelmann 1969, 187. o. 30. jegyz.
145 „Amor fati” in: Käsemann 1968, 223. o.
146 Ch. Wolff 1982, 30. o.
147 „The preaching without charge is itself the regard.” Barrett 1968, 210. o.
148 Schrage 1991—2001, 2. 328. o.
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vés és a jutalmazás két résztvevô, Isten és ember belsô ügye. Amikor kijelen-
ti: jutalma az, hogy miközben az evangéliumot hirdeti, ingyenessé 
teszi az evangéliumot, nehogy élnie kelljen az evangélium hirde
tésébôl fakadó jogával, akkor arról a boldog tudatról vall, hogy nem-
csak azzal mehet Isten elé számot adni szolgálatáról, ami feltétlenül 
elvégzendô kötelessége volt, hanem azzal is, ami túlmegy a szoros köte-
lességen, ebben az esetben a rábízott szolgálat ingyenessé téte lével.

Mi az tehát, ami erre indítja, és ami miatt még az életérôl is kész 
lemondani? Pál tudja, hogy amikor életvitelének szempontjait kiala-
kítja, a mennyei Atyával van dolga, és nem valami lélektelen mennyei 
számvitellel, ahol valamiképp pozitív mérleget kell kimutatnia. Ha pe-
dig azzal van dolga, akit szeret, akkor nem lehet kicsinyes, akkor igye-
keznie kell szeretetét kimutatni azzal, hogy a kötelezônél többet vállal. Ez az 
életfelfogás az, amely megfelel a Krisztus által teremtett új viszonynak 
Isten és ember között. Minden bizonnyal ez Pál végsô és rejtett in dítéka 
arra, hogy könnyû szívvel lemondjon egy ôt is megilletô elô jogról.

6. alkalmazkodás az evangélium érdekében 
(9,19—23)

(19) Ugyanis1 mivel mindenkitôl szabad vagyok,2 mindenki szá
mára rabszolgává tettem magam, hogy a többséget3 megnyerjem. 
(20) A zsidókért4 olyan lettem, mint5 aki zsidó, hogy zsidókat 
nyerjek meg; a törvény6 uralma alatt levôkért, mint aki a törvény 
uralma alatt van — noha magam nem vagyok a törvény uralma 
alatt7 —, hogy a törvény uralma alatt levôket megnyerjem. (21) A 
törvény nélkül élôkért,8 mint aki törvény nélkül él, noha nem va
gyok Istentôl elfordult9 törvénynélküli, hanem Krisztus törvényé
hez igazodó,10 hogy megnyerjem a törvény nélkül élôket. (22) Az 
erôtleneknek erôtlenné11 lettem, hogy az erôtleneket megnyerjem; 
mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek 
némelyeket. (23) Mindezt az evangélium ügyéért teszem, hogy 
részes12 legyek benne. 
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a Szöveg érteLme: 1Ugyanis: a görög szövegben található  szócska 
kapcsolatot teremt az elôzô szakasszal, tehát az ott kifejtett gondolatmenet 
folytatódik.

2szabad vagyok: Fontos az idôviszonyok tisztázása. a „rabszolgává tettem 
magam” () mozzanatos (aorisztosz) igealak, míg az ezt a cselekvést 
meghatározó körülményt (szabad vagyok) folyamatos állapotú participium 
(igei melléknév) adja vissza. ez egyidejûségre utal, s ennek megfelelôen „a 
szabadság” nem a feladott múlt jellemzôje, hanem minden esetben kiinduló-
pontja a rabszolgai létforma vállalásának.149 

3a többséget: a gondot az okozza, hogy fônevesített középfokú mellék-
névvel ( ) van dolgunk, de nincs megadva az összehasonlítási alap, 
vagyis hogy mi az, aminél többrôl van szó. a leggyakrabban használt gram-
matika szerint „a jelenleginél több”-rôl lehet szó.150 2kor 4,15-ben és 9,2-ben 
is ez a változat adja a simább fordítást. Figyelemre méltó eichholz javaslata 
is: „lehetôleg minél többet”.151 a szöveg mégis leginkább a fordításba került 
megoldás mellett szól. 

4A zsidókért: a részeshatározói esetet itt dativus commodinak kell fel-
fogni, amely azt jelöli meg, akinek vagy aminek javára történik a cselekvés.152 
a „zsidónak” forma, amely szívósan rögzült a magyar fordítói hagyományban, 
nem adja vissza az eredeti mondanivalót. 

5mint: a  szócskán rendkívül sok múlik, mert világossá teszi az apostol 
alkalmazkodásának mértékét. azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, ha a fel-
sorolásban valahol hiányzik.

6a törvény: ebben az esetben nem szabad a törvényt általános értelemben 
vennünk, hiszen a nem zsidó embereknek is voltak törvényeik. a törvény itt 
a tóra, Istennek az ószövetségben foglalt akarata úgy, ahogy azt a rabbi-
nizmus értelmezte. ha a törvényrôl mondottak a zsidókat jellemzi, akkor a 
zsidók korábbi említése miatt ez szószaporításnak minôsíthetô. ezért gon-
doltak már az ókorban nem zsidó csoportokra: órigenész samaritánusokra, 
theodorétosz judaista keresztyénekre, mopsuestiai theodor pedig prozeli-
tákra.153

149 Lásd még Schrage 1991—2001, 2. 338. o. Conzelmann szerint viszont csak az 
összefüggés enged következtetni az egyidejûségre. Conzelmann 1969, 187. o. 2. 
jegyz.

150 BD 244. § 3.
151 Eichholz 1972, 48—49. o.
152 BD 188. §.
153 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 341. o. és 263—264. jegyz.
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7noha magam nem vagyok a törvény uralma alatt: a „törvény uralma 
alatt” Pál szerint az él, aki a törvény betöltését az üdvösség feltételének te-
kinti (vö. gal 4,4kk). a közbevetett mondatot több késôi kézirat elhagyja, 
ezzel is jelezve azt, hogy Pálnak a tórával kapcsolatos álláspontja mennyire 
elfogadhatatlannak tûnt a keresztyén utókor számára.

8A törvény nélkül élôkért: az  szó pontos fordításban így hangzik: 
„törvénytelen”. a 6. számú szövegértelmezô jegyzetben azonban már emlí-
tettük, hogy helytelen volna így emlegetni a nem zsidó embereket. ôk a 
zsidók által tisztelt törvény, a tóra nélkül éltek.

9Istentôl elfordult törvénynélküli: ha az eredeti fordulatot () 
szó szerint akarnánk lefordítani, akkor „Isten törvénytelenjérôl” kellene be-
szélnünk. ez a szöveg szándékát elcsúsztatná. De a „nem az Isten törvénye 
nélkül” (való, tudniillik Pál, lásd új protestáns fordítás) változat is kényszer-
megoldás, mert a melléknévbôl fônevet fabrikál. az hat zavarólag, hogy a 
birtokos esetben legtöbben genitivus subiectivust látnak, vagyis ebben az 
esetben Istent tekintik a törvény birtokosának. Pedig genitivus separationis-
ról van szó, tehát tagadó formában való elhatárolódásról a genitivusban álló 
személytôl.154 

10Krisztus törvényéhez igazodó: Szinte lehetetlen a fordításban vissza-
adni a minden bizonnyal alkalom szülte szójátékot: .ezzel 
egyszerre hárítja el az apostol azt a látszatot, mintha ô minden törvényen 
felül állna, ugyanakkor azt is világossá teszi, hogy másféle törvény vonatko-
zik rá, és a viszonya is más ehhez a törvényhez, mint a tórához volt annak 
idején. „krisztus törvényérôl” szó van még gal 6,2-ben is.155 Charles h. Dodd156 
és jürgen roloff157 úgy gondolják, hogy a „krisztus törvényén” az apostol 
által átvett és továbbadott krisztus-hagyományt kell érteni.158

11erôtleneknek erôtlenné: a párhuzamos szerkesztés itt két ponton is 
megtörik: Pál nem szól az „erôsekhez” tartozásáról, noha a bálványáldozati 
hús kérdésében ô is osztja az „erôsek” álláspontját (lásd 1kor 8,4—5). De 
hiányzik a „mint” hasonlító szócska is. a magyarázók tanácstalanok azt ille-
tôen, hogy kiket kell itt „erôtleneknek” tekinteni. ha azok az „erôtlen keresz-
tyének”, akik az eddigiekben szóba kerültek (1kor 8,7.10kk), akkor milyen 

154 BD 182. § 3.
155 Az ezzel kapcsolatos kédésekhez (például „a Messiás törvénye”) lásd Cserhá-

ti 1982, 268. o. 6. jegyz.
156 Dodd 1953, 103. kk.
157 Roloff 1965, 94. o.
158 Lásd ehhez Cserháti 1996, 102. kk.
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értelemben akarja „megnyerni” ôket az apostol? Christian Wolff másokkal 
együtt arra gondol, hogy itt „bátortalan nem keresztyénekrôl” van szó159 róm 
5,6 szóhasználatának megfelelôen. nem lehet figyelmen kívül hagyni azon-
ban a nagyobb összefüggést, amelyben az „erôtlen keresztyének” iránt ta-
núsított helyes magatartás áll a középpontban.

12hogy részes (legyek az evangélium ügyében): a  pontos 
fordítása: együtt részesedô. a legtöbb magyarázó elutasítja azt a feltételezést, 
hogy Pál itt más értelemben vett részvételrôl beszélne, mint az evangélium 
által felkínált üdvösségben való részesedésrôl.160 ha ez valóban így van, ak-
kor talán ennek az üdvösségnek a feltétele az apostol számára az lenne, 
hogy „mindent megtegyen”? vagy esetleg, ahogy Lang megfogalmazza: „az 
ô saját üdvössége attól függ, hogy hû marad-e apostoli megbízatásához”? 
Schrage Dautzenbergre hivatkozva már óvatosabban fogalmaz: „valóban az 
evangéliumban való átfogó részesedésrôl van szó, az evangélium elôreme-
netelében, az evangélium megjelenítésében és ígéreteiben.”161 a gondolat-
menetbôl viszont egyértelmûen adódik, hogy nem más, mint az evangélium 
sikere múlik az apostolnak a szolgálat végzésérôl vallott felfogásán és oda-
adásán. ennyiben „részes” az evangélium ügyében.

a LevéLréSzLet kIBontáSa   (19) Pál apostolnak továbbra is van 
olyan mondanivalója életvitelérôl és szolgálatának zsinórmértékérôl, 
amely példa lehet a magukat „erôsnek” valló, magabiztos, éppen ezért 
a gyámoltalanabb keresztyén testvért lekezelô gyülekezeti tagok számá-
ra. A lemondás a többi apostollal együtt ôt is megilletô és a gyülekeze-
tek által nyújtott ellátást magában foglaló jogáról csupán egy azok közül 
az áldozatok közül, amelyeket az evangélium ügyéért önként meghoz. 

Olyan szolgálatra kapott ugyanis megbízást Urától, amely teljes oda
szánást kíván tôle, ha azt akarja, hogy az evangélium utat találjon az 
emberekhez, és eredményt érjen el. Ezért nemcsak maga gondoskodik 
életszükségleteirôl, hanem mindenki számára rabszolgává tette ma
gát, hogy a többséget megnyerje. Rabszolgává természetesen nem 
abban a jogi értelemben, amely kiszolgáltatottá tenné ôt emberek ké-

159 Ch. Wolff 1982, 33. o. és 192. jegyz.
160 Barrett 1968, 216. o. Conzelmann 1969, 191. o. Lang 1986, 121. o. Ch. Wolff 

1982, 33. o.
161 Schrage 1991—2001, 2. 349. o.
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nyének-kedvének. Ô mások javát akarja szolgálni ahelyett, hogy mások 
rovására élne. Hasonló kijelentést tesz majd 2Kor 4,5-ben is: „Nem 
önmagunkat hirdetjük, hanem Jézus Krisztust, az Urat, önmagunkat 
pedig mint a ti rabszolgáitokat Jézusért.” Bár sok Újszövetség-kutató 
kétségbe vonja,162 mégis nehéz elhinni, hogy két ennyire egybecsengô 
hagyomány, a jézusi és az apostoli ne hatott volna egymásra. Kétség-
telenül Pál intelme mellé kívánkozik az is, amit Mk 10,44—45-ben ol-
vashatunk: „Ha valaki közületek elsô akar lenni, legyen mindenkinek 
a rabszolgája. Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem hogy ô tegyen szolgálatot, és életét adja váltságul sokakért.”

Hogy Pál az evangélium szolgálatát ebben a rabszolgai formában 
vállalhassa és eredményessé tehesse, ahhoz mindenkitôl szabadnak 
kell lennie. Mert függetlennek kell lennie ahhoz, hogy az evangéliumot 
ne szabja az emberek elvárásaihoz, és így az evangélium révén maga 
Isten juthasson szóhoz, és kezdhessen új korszakot a megszólított éle-
tében. De önként kell még a legvégsôkig is elmennie, hogy a megszó-
lított is önként nyissa meg életét Isten elôtt. Amint láttuk, ezt a sza-
badságot a Krisztushoz kötôdésben már elnyerte (vö. 1Kor 3,22—23; 
7,23; 9,1). Most ismét megmutatja, hogy miként élhet valaki Isten 
gyermekeinek ebben a szabadságában. Wolff találó szavaival: „Nem az 
üzenetet, hanem önmagát igazítva a hallgatóihoz.”163 Nincs tehát szó 
kaméleontaktikáról, az evangélium üzenetét meghamisító vagy feladó 
hasonulásról. 

Az apostol rendkívül pontosan fogalmazza meg azt a célt, amelyet 
az evangélium szolgálatában állók sohasem téveszthetnek szem elôl, 
és amelyet csak az önként vállalt szolgálat készségével lehet elérni: Meg 
kell nyerniük az emberek többségét. Valakit „megnyerni” egy ügynek csak 
az ô belsô, önkéntes beleegyezésének elnyerésével lehet. Ezt pedig 
semmiféle erôszakkal nem lehet elérni, legyen az testi vagy lelki kény-
szer, esetleg ravaszul és ügyesen kivitelezett befolyásolás. Az ilyen 
erôszakos eszközöknek az elutasításáról árulkodik az a fogalmazás, 
amely szerint a „többség” megnyerését tûzi ki az evangélium hirde tése 
céljául. Mindenkit csak erôszakkal lehetne térdre kényszeríteni, viszont 

162 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 338. o. 344. jegyz.
163 Ch. Wolff 1982, 31. o.
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szabad remélni, hogy szelídséggel a többség is megnyerhetô. Az evan-
gélium rendeltetésével egészen egyszerûen nem férnek össze az erô-
szakos módszerek. Az evangélium hirdetése ugyan önként vállalt rab-
szolgai alázatot feltételez, de nem azért, hogy rabbá, hanem hogy sza-
baddá tegye az örömhír befogadóját. Ha az evangélium örömüzenete 
Istennek a Jézus Krisztus váltságmûvében megpecsételt bûnbocsátó 
szeretetét teszi közhírré, sôt meg is ajándékoz vele, akkor ez a szeretet 
a viszontszeretet visszhangját várja az ember részérôl, hogy így találjon 
vissza az ember Alkotójához, Isten gyermeke az ô mennyei Atyjához. 
A szeretetet pedig nem lehet kikényszeríteni, arra csak megnyerni lehet 
valakit, méghozzá önfeláldozó, végsôkig elmenô szeretettel. Ezért kész 
Pál szabadon vállalni olyasmit is, amire ô maga nincs ráutalva, csak 
hogy az evangélium közelrôl és személyesen érintse a hallgatóját. 

(20) Az elôzôekbôl következik, hogy ha Pál az emberek többségét 
meg akarja nyerni, akkor nem várhatja, hogy ôk legyenek megértôk 
iránta. Neki kell megértenie ôket abban a helyzetben, amelyben örö-
meik és gondjaik, maga az életük zajlik, alakot ölt és kifejezésre jut. 
Az elvont emberhez címzett evangélium maga is elvonttá, élettelenné 
válik. Az evangélium csak a valóságos embert tudja megszólítani. „Hogy az 
emberek hallgassanak Pálra, neki is hallgatnia kell reájuk” — mondja 
találóan Schlatter.164 Aki nem osztozik mások életében, nem tudhatja, 
hogy mire van másoknak szüksége, s hol van az a pont életükben, ahol 
az evangélium megérintheti ôket. Annak a New York-i riporternônek, 
aki tudni akarta, hogy mit jelent feketeként élni Amerikában, feketére 
kellett festenie magát. Annak a német riporternek, aki a vendégmun-
kások helyzetérôl akart beszámolni, vendégmunkásnak kellett kiadnia 
magát. Az evangélium hirdetôje sem boldogul addig, amíg csak kívül-
rôl vagy felülrôl szemléli hallgatóságát. Csak ha leül melléjük, várhat-
ja el, hogy ugyanazzal a feszült várakozással nyíljanak meg az evangé-
lium üzenete elôtt, ahogyan ô teszi. 

Az önfeladásnak, a rabszolgai életforma vállalásának elsô területe-
ként a zsidóság képviselôinek megnyerése érdekében tanúsított maga-
tartását hozza szóba: A zsidókért olyan lettem, mint aki zsidó, hogy 
zsidókat nyerjek meg. Különös, hogy „a pogányok apostola” elsôként 

164 Schlatter 1969, 279. o.
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az evangéliumnak a zsidók között végzett hirdetésére és annak körül-
ményeire hivatkozik. De ezen nem kell meglepôdnünk, hiszen Pál má-
sutt is, amikor az emberiséget két nagy csoportra, zsidókra és pogá-
nyokra osztja fel — ha éppen szóba kerülnek —, következetesen a zsidó-
kat említi elsô helyen, és csak azután a többi népet, akiket rendszerint 
a görögök képviselnek (1Kor 1,24; 10,32; 12,13 és párh.; Róm 1,16; 
3,9; 10,12). Az is elgondolkoztatja a magyarázókat, hogy Pál egyálta-
lán zsidók között is hirdeti az evangéliumot, hiszen Gal 2,9 szerint az 
apostoli zsinaton az a határozat született, hogy Pál és Barnabás a „kö-
rülmetéletlenek” között fogja végezni munkáját, míg a többiek, így 
Péter is, a „körülmetéltek” között.165 Nagyon valószínû azonban, hogy 
az apostoli zsinat résztvevôi is inkább földrajzi értelemben, és nem a 
vallási hovatartozás alapján osztották fel a munkaterületeket.166 Ez a 
korabeli viszonyok között nem is lehetett másként, mert a diaszpóra-
zsidóság a Római Birodalomban mindenütt a pogányok közt szétszór-
tan élt.

A „zsidókért zsidóvá lenni” szándéka furcsán hat Pál tollából. Joggal 
teszi fel a kérdést Schrage, hogy miként tud ô, aki zsidónak született 
(2Kor 11,22; Gal 2,15; Fil 3,4kk; Róm 9,1kk), zsidóvá lenni. De nem 
véletlenül hiányzik ebben az összefüggésben a további felsorolásban 
mindenütt megtalálható megengedô értelmû közbevetés: noha én nem 
vagyok zsidó. Pál pontos fogalmazása leleplezô erejû. Zsidó azonosság
tudatánál erôsebb a Krisztushoz tartozás tudata, akinél „már nincs zsidó, sem 
görög” (vö. 1Kor 12,13; Gal 3,28 és párh.). Ezért nem magától értetôdô 
már számára „zsidóért zsidóvá lenni”, ami mindenekelôtt azt jelenti, 
hogy a törvény uralma alatt levôkért olyanná lenni, mint aki a tör
vény uralma alatt van — noha ô maga nincs a törvény uralma alatt —, 
hogy a törvény uralma alatt levôket megnyerje. 

A 7. számú szövegértelmezô jegyzetben már említettük, hogy a tör-
vény ebben az esetben a Tórát, az Ószövetségben található és a rabbik 
által magyarázott rendelkezéseket jelenti, amely a zsidó ember szá-
mára Isten kinyilatkoztatott akaratának kizárólagos foglalata. A Tóra 

165 Lásd Cserháti 1982, 80. o. 17. jegyz., 97—98. o.
166 Lásd Conzelmann 1969, 189. o. Ch. Wolff 1982, 32. o. Schrage 1991—2001, 

2. 341. o.
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és a zsidó ember viszonyát oly módon fogalmazza meg az apostol (
), hogy azt magyarul csak így adhatjuk vissza: „a törvény uralma 
alatt”. A Tóra ugyanis a zsidó ember számára az Istennel való kapcso-
lat feltétele, tehát az üdvösségbe vágó hatalom, amely az ember életé-
nek minden mozzanatát meghatározza. Pál számára, aki pedig született 
zsidó, zsidósága azért nem a legdöntôbb adottság, mert az Istennel való 
kapcsolata Jézus Krisztuson, az ô váltságmûvén múlik, a jelenben és a jöven
dôben egyaránt. Ezért nincs már „a törvény uralma alatt”, azaz nem a 
Tóra aggályos betöltése határoz sorsa felôl. 

Viszont éppen azért, mert nincs a törvény alá vetve, szabad arra, 
hogy a Tóra elôírásaiból alkalomadtán vállaljon olyan megkötéseket, 
amelyek kifejezésre juttatják népével való sorsközösségét. Ezt neki 
mint keresztyénnek nem kellene megtennie, de vállalja „az ô testvé-
reiért, test szerinti rokonaiért” (lásd Róm 9,3), hogy a törvény uralma 
alatt levôket valamiképp megnyerje a Krisztusnak. Hogy Pál ezt a vezér-
fonalat miképpen követte a gyakorlatban, arra az Apostolok cseleke-
deteirôl írt könyvben számtalan példát találunk (az egyik legjellemzôbb: 
21,22kk). 

(21) Az apostol az evangéliummal, amely minden emberre érvényes, 
minden emberhez küldetett. Ezért meg kell gondolnia, hogy mit kell 
vállalnia azért, hogy a választott nép után a nem zsidók még nagyobb táborát 
megnyerje. A világ sokféle népét vallási szempont alapján foglalja egybe. 
Azt nem állíthatja, hogy a zsidókon kívül más népnek nincs törvénye. 
A görögök számára például Szolón törvényei legalább olyan nagy becs-
ben állottak, mint a zsidó nép szemében Mózes törvényei. De ha Pál a 
Tórát mint Isten kinyilatkoztatott akaratát veszi alapul, akkor nem 
igazságtalanság részérôl a pogányokat „törvény nélkül élôkként” jel-
lemezni. Aki tehát kész volt a Tóra alá vetett zsidókért alkalmanként 
olyan életformát választani, mint a zsidók, most hajlandó a törvény 
nélkül élôkért olyanná lenni, mint aki törvény nélkül él, hogy meg
nyerje a törvény nélkül élôket. Ahhoz tehát, hogy egyáltalán egy 
levegôt szívhasson nem zsidó emberekkel, gyermekkorától fogva belé-
idegzôdött tisztasági és étkezési elôírásokon kellett túltennie magát. 
Így ô nem is hagyta ott Antiókhiában pogány eredetû keresztyén test-
vérei asztalát, amikor a többi zsidó eredetû keresztyén nem vállalta 
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velük a közösséget, és elhúzódott tôlük, köztük még Péter és Barnabás 
is (lásd Gal 2,11kk).167 Ha Pál is ezt tette volna, hogyan nyerhette vol-
na meg ôket Krisztusnak? 

Az alkalmazkodás páli módszerének a legkérdésesebb pontjához 
érkeztünk. Meddig mehet el az evangélium elkötelezett hirdetôje „a 
törvény nélkül élôk”, a pogányok életformájának vállalásában? Ezt a 
kérdést vethették fel a korinthusi „erôtlenek” (lásd 1Kor 8,7), és ez 
lesz majd a következô, a 10. fejezet nehéz próbatétele, amikor a bál-
ványkultuszban való részvétel kerül terítékre. Egy fontos szempont 
már az eddigiekben is elôkerült. Nem azonosulásról van szó, mert az 
evangélium hirdetôje csupán úgy tesz, mint az, akit meg akar nyerni. 
Mindeközben megôrzi szabadságát, tehát nem vállal olyasmit, ami már 
kényszerhelyzetbe hozza. De talán a legfontosabb, amit ezen a ponton 
gondolatmenetében közbevet: kész vagyok a törvény nélküliekhez is 
alkalmazkodni, noha nem vagyok Istentôl elfordult törvénynélkü
li, hanem Krisztus törvényéhez igazodó. Az evangélium hirdetôje, 
ha nem is zárkózik el a pogány világtól, és nem is vonul ki belôle, az 
élô Isten színe elôtt (coram Deo) tudja magát, s tôle kérdezi, hogy hol 
van az a határ, amelyet már kockázatos átlépnie. De olyan norma, tör-
vény is rendelkezésére áll, amely nem aprólékos és merev, mint a Tóra, 
de nem is csupán gyarló, emberi kísérlet, hanem Isten által szentesített 
rend (vö. 1Kor 7,19). Ez a „Krisztus törvénye”, ez pedig nem más, mint 
elhordozni a másik embert, még ha teher is, ahogy Krisztus is elvisel 
minket (lásd Gal 6,2).168 Jézus a szeretetet tette minden életszabály 
egyetlen mértékévé (lásd Mt 5,44 és párh.; 22,37—38 és párh.), és Pál 
is hasonlóképpen gondolkodik (vö. 1Kor 16,14; Gal 5,13kk; Róm 
13,9—10). A mi összefüggésünkben még az is nyilvánvalóvá lesz, hogy 
Krisztusnak ez a törvénye mintegy körülvesz minket, s mi benne vagyunk 
ebben a törvényben (), tehát Krisztus közösségében 
erre állandó ösztönzést kapunk, és így belôlünk fakad, nem pedig tô-
lünk idegen feladatként tornyosul elénk. 

(22) Az embereknek még egy olyan csoportját említi meg az apostol, 

167 Lásd még Cserháti 1982, 102. kk.
168 Lásd még uo. 271. kk.
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amelyhez alkalmazkodni feladata az evangélium hirdetôjének: Az erôt
leneknek erôtlenné lettem, hogy az erôtleneket megnyerjem. A 
levél felolvasásán részt vevôk vagy a levél olvasói bizonyára arra gon-
dolnak, hogy Pál az „erôtleneken” azokat a hitben ingadozókat érti, 
akiket az „erôseknek” jobban tekintetbe kellene venniük (lásd 1Kor 
8,11). Most azonban nem követi az elôzô mondatok felépítését, s nem 
említi az „erôsek” csoportját, és azt sem, hogy ô tulajdonképpen az 
„erôsek” közé tartozik, csak úgy tesz, mint aki erôtlen, és közösséget 
vállal velük. Ô valóban erôtlenné lett, ahogy késôbb errôl a második 
korinthusi levélben beszámol, mert egy olyan betegség látogatta meg, 
amelyet Isten minden könyörgés ellenére sem vett el tôle, noha ez 
akadályozza a szolgálatban. Ehelyett Isten kinyilatkoztatta neki, hogy 
„az ô ereje — mármint Istené — erôtlenség által ér céljához” (2Kor 12,9). 
De Pál már az elsô korinthusi levélben is az apostoli szolgálat velejá-
rójának tekinti a sokféle erôtlenséget, viszontagságot és kiszolgálta-
tottságot (lásd 1Kor 4,10kk). Az „erôtlenség” tehát az evangélium hirdeté
sének alaphelyzete, mert így áll a hirdetô egy szinten azokkal, akik, ha 
másban nem is, de hitre jutni bizonyára erôtlenek.

Az alkalmazkodás alkalmai kimeríthetetlenek. Mivel nincs két egy-
forma ember és élethelyzet, ezért az evangélium ügyével megbízottnak 
tulajdonképpen minden embert, akivel dolga van, vállalnia kell, és sor-
sát magáénak kell tudnia. Pál mindenkinek mindenné lett, hogy 
mindenképpen megmentsen némelyeket. Mi marad meg neki ma-
gának idejébôl, erejébôl, nyugalmából, életébôl, ha így fogja fel külde-
tését? Mindig készen kell állnia, hogy a vele találkozókkal érdemében 
foglalkozzék. Ennél nem adhatja alább, ha azt akarja, hogy eredménye 
is legyen a munkájának. Az eredmény Isten kezében van, de úgy veti 
bele önmagát a munkába, hogy bármilyen kevésnek is tûnik az ered-
ménye, rajta ne múljék az evangélium sikere. Vagyis az, hogy emberek 
meg meneküljenek Isten haragjától és hiábavaló életükbôl. Amikor te-
hát az apostol embereket akar az evangéliumnak megnyerni, nem raj-
tuk kívül álló célokra toborozza ôket. Megújult önmaguknak akarja meg
nyerni ôket.

(23) Mindezt az evangélium ügyéért teszem, hogy részes legyek 
benne — zárja le Pál ezt a szakaszt. Ô valóban egészen az evangélium 
ügyére tette fel önmagát, életét. Azért nem kíméli önmagát, mert nem 
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alkalmazott, akinek mindegy, hogy az üggyel, amellyel kapcsolatban 
áll, mi történik. Ô „részestárs” (), azaz részese és szorgalma
zója annak az ügynek, amellyel együtt áll vagy bukik ô is.

7. Pál küzdelme az uralomért önmaga felett 
(9,24—27)

(24) Nem tudjátok,1 hogy a versenypályán futók mindnyájan fut
nak ugyan, de egy nyeri el a versenydíjat?2 Úgy fussatok, hogy 
elnyerjétek!3 (25) Mindenki pedig, aki versenyez, minden tekin
tetben megtartóztatja önmagát;4 ôk minden bizonnyal azért, hogy 
elhervadó5 gyôzelmi koszorút nyerjenek, mi pedig hogy hervad
hatatlant. (26) Én tehát úgy futok, mint aki elôtt nem bizonytalan 
a cél, úgy vívok az öklömmel, mint aki nem a levegôt akarja hely
benhagyni.6 (27) Ellenben szeme alá vágok7 a saját testemnek,8 
és rabszolgává teszem, nehogy hasznavehetetlennek bizonyuljak,9 
amikor másoknak az igét hirdetem.10

a Szöveg érteLme 1Nem tudjátok?: ez a kérdés a levélben Pál által gyak-
ran használt, a sztoikus filozófusok vitastílusából, a diatribébôl kölcsönzött 
fordulat olyan esetekben, amikor valami ismert tényre vagy összefüggésre 
akarja az olvasót emlékeztetni (vö. 1kor 3,16; 5,6; 6,2—3 stb.). most éppen 
a korinthus mellett, a Peloponnészosz-félszigetet a görög szárazfölddel ösz-
szekötô iszthmoszi földszoros közelében kétévenként megrendezett iszth-
moszi játékokra utal, amelyeken sportversenyek, de egyúttal kulturális ren-
dezvények is voltak. ezek az alkalmak minden bizonnyal mély benyomást 
tettek a város lakóira.169 a versenyeken folyó küzdelem kedvelt közhely (to-
posz) volt az ókorban görög és hellenista zsidó filozófusok és írók mûveiben 
az élet küzdelmei, fôként azonban az erkölcsi helytállás szemléltetésére.170 
különösen Philón, az alexandriai zsidó bölcs élt gyakran a képpel: „aki a 
megismerésre törekszik, hasonlít a versenypályán küzdôhöz.”171 vagy: „aki 

169 Lásd az I. fejezet 1. alfejezetének a) pontja alatt.
170 Lásd Dautzenberg: EWNT 1. 59—60. kol., az  címszó alatt.
171 Migr. 133—134.
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sikerrel harcol érzéki vágyai ellen, olyan díjat kap, amilyent egyetlen ünnepi 
gyûlés sem nyújthat neki.”172

2versenydíjat: míg az olimpiai játékokon babérkoszorú volt a gyôztes ju-
talma, az iszthmoszi játékokon fenyôbôl és zellerlevélbôl font koszorú. anya-
gi díjazásról nem tudunk, viszont az egyes versenyszámok elsô helyezettjét 
és a várost, ahonnan a versenyzô jött, nagy hírnév és tisztesség övezte.

3Úgy fussatok, hogy elnyerjétek!: a magyarázók általában fanyalogva 
szólnak Pál példázattechnikájáról. Lietzmann véleménye az, hogy a páli re-
torika erôssége nem a példázatformálás és -alkalmazás területén keresen-
dô.173 Schrage pedig a szóban forgó hellyel kapcsolatban jegyzi meg: „a 
mondanivalót csak részben sikerült (Pálnak) megvilágítania.”174 való igaz, 
hogy Pálnál az ábrázolt jelenség jórészt meghatározza és átgyúrja az ábrá-
zolást. jelen esetben sokan azon akadnak fenn, hogy a keresztyén élet pá-
lyáján semmiképpen nem lehet szó egyetlen gyôztesrôl. Igen, de Pál most a 
futásba minden erôt bedobó elszánásra akarja a figyelmet irányítani. a ha-
sonlítási pontot (tertium comparationis) erre a mozzanatra helyezi. jézus 
hasonlatai és példázatai vitán felül szerencsésebbek és találóbbak Pálénál. 
De érdemes volna elgondolkodnunk azon, hogy a következetlenség és a 
képtelenség nem magában az ábrázolt jelenségben van-e, ami azután az 
ábrázolásban is megjelenik. klasszikus példa erre a szelíd olajfába beoltott 
vadolajág (róm 11,17kk). 

4Minden versenyzô... megtartóztatja önmagát: egy-egy versenyre való 
felkészülés már az ókorban is együtt járt a nagy önuralmat igénylô önmeg-
tartóztatással. olimpiában a versenyzônek meg kellett esküdnie, hogy leg-
alább tíz hónapot edzett a versenyre.175 Schlatter még hozzáteszi: „a testi 
szükségletek korlátozásáról van szó, hogy minden puhányságot, amellyel 
valaki a megkívánt testi javak után nyúl, lehetetlenné tegyen.”176 tehát a ver-
senyzônek nemcsak bûnös örömöktôl kell tartózkodnia, hanem jogos élve-
zetektôl is. az önmegtartóztatás az ókorban — fôként a filozófusoknál — er-
kölcsi alapértéknek számított, mert minden más erény gyakorlásának ez volt 
a feltétele.

5elhervadó: a megfelelô görög szót követve tulajdonképpen a „romlandó” 
(vö. ) jelzôvel kellene fordítanunk, de ez növénybôl font koszorúra 

172 Leg II.108.
173 Lietzmann—Kümmel 1969, 43. o.
174 Schrage 1991—2001, 2. 362. o.
175 Conzelmann 1969, 192. o. 35. jegyz.
176 Schlatter 1969, 285. o.
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nem szerencsés kifejezés. a „hervadó” forma sem javasolható, mert azt su-
gallja, hogy a koszorú már az átadáskor siralmas állapotban volt.

6nem a levegôt akarja helybenhagyni: Pál egy nagyon szemléletes igével 
fejezi ki az elhibázott küzdelem haszontalanságát. a  alapjelentése: va-
lamit kicserezni, kikészíteni (például bôrt). ez utóbbinak a magyar nyelvben 
is van átvitt jelentése, a Magyar értelmezô kéziszótár azonban ezt „bizalmas-
nak” minôsíti. így kellett végül is a szalonképesebb „helybenhagyni” változat 
mellett dönteni.

7szeme alá vágok: a  ige pontos jelentése: az arcnak a szem 
alatti részét ütni. az Újszövetségben még egy helyen, Lk 18,5-ben fordul elô, 
de ott nyilvánvalóan átvitt értelemben. Itt, Pál levelének ezen a helyén a szó 
azonban még az ökölvívás képéhez kötôdik. 

8testemnek: Itt a  található, tehát nem a , amely a „bûnös 
testet” jelöli. tehát ebben az esetben a test megfegyelmezése nem feltétlenül 
a „bûnös test megfeszítését” jelenti (vö. gal 5,24).

9hasznavehetetlennek bizonyuljak: nem könnyû az  jelzôt ma-
gyar nyelven pontosan visszaadni. olyan valakit minôsít ugyanis, aki a próbát 
nem állta meg. Lehetett volna az „alkalmatlan” vagy „megbízhatatlan” válto-
zatot is választani. az összefüggésnek mégis leginkább a fordításba került 
forma felel meg. 

10amikor az igét hirdetem: a görög szövegben a  ige aorisztosz 
(beálló) alakja található. az idôviszonyok éppen ezért arra engednek követ-
keztetni, hogy egyidejûség áll fenn a participium és az állítmány között, 
tehát a hasznavehetetlenség az ige hirdetésében mutatkozik meg. ez kétsé-
gessé teszi azt az általános feltételezést, miszerint a figyelmet most az utolsó 
ítélet eseményére irányítja az apostol. van, aki úgy véli, hogy az ige még 
beleillik a sporteseménybôl kölcsönzött képbe, mert ezeken fontos szerep 
jutott a „kikiáltónak”, „hírnöknek” (), aki az eredményeket tudatta a 
nézôkkel.177 nem valószínû azonban, hogy Pál egyszerre két szerepbe, a 
versenyzôébe és a hírnökébe helyezné magát.

a LevéLréSzLet kIBontáSa    (24) Conzelmann szerint a szakasz 
gondolatmenete nem kapcsolódik szorosan az elôzôekhez.178 Vannak, 
akik szerint a levél más helyein jobban illeszkedne az összefüggésbe.179 

177 Lásd Friedrich: ThWNT 3. 696—670. o.
178 Conzelmann 1969, 191. o.
179 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 361. o. 489. jegyz.
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Pedig ennél pontosabban nem tapinthatna rá Pál a korinthusi gyüle-
kezet „erôs” csoportja által kiváltott feszültség okára. Tulajdonképpen 
javaslatát egy szólással adhatjuk vissza: az erôsebb enged! Aki erôseb-
ben áll a hitben, legyen tekintettel sérülékenyebb keresztyén testvéré-
re. Ennek érdekében az „erôseknek” késznek kell lenniük arra, hogy 
lemondjanak olyasmirôl is, amihez egyébként joguk volna (lásd 1Kor 
8,13). Ezután az apostol a maga példáján mutatja be, mirôl is van szó. 
Az elôjogokról és elônyökrôl való önkéntes lemondás rögös és nehéz 
út. Sok mindent elmondott már errôl, de még egy döntô lépés hátra 
van. Az „erôsnek”, aki már nemcsak önmagára van tekintettel, hanem 
gyámolítani akarja a nála sokkal bizonytalanabb léptû keresztyén test-
vérét is, elsôsorban önmagával kell szembeszállnia és önmagát kell legyôznie, 
hogy alkalmas lehessen „Krisztus törvényének” (1Kor 9,21) betölté-
sére. Ezt a feladatot a sportéletbôl, a versenypályán zajló eseményekbôl 
vett hasonlatokkal próbálja megértetni.

Nem tudjátok, hogyan is van ez? — kérdezi tôlük. Pedig városuk 
közelében a nevezetes iszthmoszi versenyeken a korinthusiak nem-
egyszer láthatták, hogy a versenypályán futók mindnyájan futnak 
ugyan, de egy nyeri el a versenydíjat. Amit itt, ezzel a hasonlattal 
mond az apostol, kivétel nélkül minden keresztyénnek mondja. Nem 
mintha közülük csak egyetlenegy érhetne be a célba, Isten örökkévaló 
országába. De olyan összpontosítással és erôbedobással kell keresztyén 
életútjukat végigfutniuk — és nem kényelmesen végigkocogni! —, mint 
akik elsôként akarják átszakítani a célszalagot, hogy azután övék lehes-
sen a versenydíj. Úgy fussatok tehát — int Pál minden keresztyént —, 
hogy el is nyerjétek!

(25) Ezek után a versenyek világának egy másik mozzanatát emeli 
ki. A sportban tisztességes úton gyôzelemre csak az számíthat, aki 
kellôképpen felkészült a versenyre: Minden versenyzô minden te
kintetben megtartóztatja önmagát — állapítja meg. Az a versenyzô, 
aki gyôzni akar, kész lemondani mindenrôl, ami veszélyezteti formáját. 
Ha sikerül más, egyébként jogos igényeit háttérbe szorítani, akkor meg-
tanul úrrá lenni önmaga felett, hogy mindent a gyôzelem megszerzé-
sének rendelhessen alá. 

A célratörés és az ehhez szükséges önuralom az a két tulajdonság, amelyre 
a keresztyén embernek is szüksége van, hogy életpályáját, küldetésének 
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útját a gyôzelem reményével futhassa végig. De szomjazza-e a gyôzel-
met úgy, mint a versenypályán küzdô? Ôk, akik a „salakon” akarnak 
gyôzni, azért élik fegyelmezetten és odaadóan életüket, mert hamar 
elhervadó gyôzelmi koszorút akarnak nyerni. Mi pedig, akik Krisz-
tustól kaptuk életünk végcélját, hervadhatatlant. A „nagyobbat a ki-
sebbhez mérô” (a minore ad maius) érvelési módot követve ez azt 
jelenti, hogy ha egy versenyzô a mulandó gyôzelemért és dicsôségért 
ekkora áldozatot képes hozni, akkor milyen elszántan kell mindent 
vállalnia a végérvényes gyôzelemért annak, aki az Istentôl neki rendelt 
pályát futja.

Barrett szerint az ilyen módon kihegyezett hasonlattal Pál a korin-
thusi „erôsek” hamis biztonságérzetét, perfekcionista üdvbizonyossá-
gát akarja megrendíteni. Ilyeneket ír: „A versenyen való indulás még 
nem biztosítja a sikert.” „A keresztség révén elindulhatott az ember, 
de ez még nem biztosítja, hogy végig is járja az utat.” „Nincs ugyanis 
automatikus kapcsolat a futás és a gyôzelem között.” Valóban, ezek a 
sport területérôl vett hasonlatok így is értelmezhetôk. De Pál nem így 
gondolkodik. A keresztyén élet versenyfutásáról szinte azonos tanul-
ságokkal szól Fil 3,12kk-ben. Ott pedig világosan kifejti, hogy nem 
azért futja lendületesen pályáját, mert attól tart, hogy „diszkvalifikál-
ják”, kizárják a versenybôl, hanem éppen fordítva: Azt kell elérnie min
denképpen, amire Krisztus már megragadta, és amit fenntart számára.180 

(26—27) Hasonló eredményre jut most is: Én tehát úgy futok, mint 
aki elôtt nem bizonytalan a cél. Értelme akkor van a célratörô élet-
nek, ha biztos cél lebeg az ember szeme elôtt. Ha tudja, hogy az várja 
az út végén, aki Krisztusban Atyánkká lett, akkor nem is akar szégyen-
kezve a szeme elé kerülni. Akkor azt is tudja, hogy — egy másik küzdô-
sport hasonlatát a keresztyén erôfeszítésre alkalmazva — úgy kell vív
nia az öklével, mint aki nem a levegôt akarja helybenhagyni. Tisz-
tában van tehát azzal, hogy melyik ellenféllel lehet eredményesen 
szembeszállnia, és melyikkel hiábavaló. Mert nem fecsérelheti el erejét 
olyan ellenfélre, akinek a legyôzése nem oldana meg semmit.

A cél elérése érdekében az apostol mindenekelôtt önmagát akarja 
legyôzni: a hiábavaló és kimerítô árnyéköklözés helyett szeme alá vág 

180 Lásd Cserháti 1976, 175. kk.
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a saját testének, és rabszolgává teszi. A „test” () az ô szá-
mára nem minden rossznak a forrása, ahogyan ezt a hellenista kultúr-
körben gyakran gondolták — nem sokkal késôbb Plotinosz filozófus 
még azt is szégyellte, hogy egyáltalán teste van —, hanem a világban 
való létezés feltétele, és ennyiben szolgálata végzésének nélkülözhetetlen 
eszköze. De ahhoz, hogy a teste erre alkalmas eszköz legyen, keményen 
kell bánnia vele, készséges rabszolgájává kell tennie. Az apostoli sors, 
ahogyan 1Kor 4,9kk-ben láthattuk, zsúfolva van olyan viszontagságok-
kal, amelyeket otthonülô embernek nem kell elszenvednie. Hogy mind-
ezt valaki ép lélekkel átvészelhesse, ahhoz állóképességre van szüksége. 
De önmagának is megnehezítheti a dolgát, amikor „mindenki számára 
rabszolgává teszi magát”, hogy „mindenkinek mindenné lehessen, csak 
hogy mindenképpen megmentsen némelyeket” (1Kor 9,19.22). A ké-
nyelemre hajló test erre is nehezen vállalkozik, hacsak „móresre nem 
tanították”.

Ha tehát Pál kíméletlen valakihez, akkor önmagához az, és nem má-
sokhoz. Másokhoz csak az evangéliummal közeledhet, amelybôl hiány-
zik minden erôszak, hiszen amint láttuk (1Kor 9,19kk), Isten szerete-
tével akarja az embereket megnyerni az üdvösségre. Viszont ô maga 
hasznavehetetlenné válhat az evangélium szolgálatára, ha magatar-
tása rácáfol az evangéliumra. Amikor ugyanis valaki mások érdekében 
nem hajlandó lemondani elôjogairól (1Kor 8,9), szabadságának érvé-
nyesítésérôl, hogyan képviselheti Isten minden elveszetthez lehajló, 
befogadó szeretetének evangéliumát? 

A legtöbb exegéta úgy gondolja, Pál azért szigorú önmagához, mert 
nem szeretné, ha az utolsó ítéletben áthullana a rostán. Éppen ô, aki 
az evangélium által az üdvösséget kínálja fel másoknak. A versenyfutás 
és az ahhoz szükséges önfegyelem hasonlatában valóban beszél a vég-
sô célról, a hervadhatatlan gyôzelmi koszorú elnyerésérôl is. De a hang
súlyt az ennek a végsô célnak eléréséhez szükséges erôbedobásra helyezi. Neki 
pedig erre az erôfeszítésre megbízatásának, az evangélium szolgálatá-
nak eredményes betöltéséhez van szüksége. Tehát záró szavai csak 
közvetve utalnak a végsô elbírálásra. Mert akkor „hullhatna alá a ros-
tán”, ha valamilyen oknál fogva hasznavehetetlennek bizonyulna, 
amikor másoknak az igét hirdeti.
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8. a pusztában vándorlók elrettentô példája 
(10,1—13)

(1) Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, testvéreim,1 hogy a mi 
atyáink mindannyian a felhô oltalma alatt voltak,2 és mindany
nyian átmentek a tengeren, (2) és mindannyian Mózesre keresz
telkedtek meg3 a felhôben és a tengerben, (3) és mindannyian 
ugyanazt a lelki eledelt ették, (4) és mindannyian ugyanazt a lel
ki italt itták.4 Ugyanis az ôket követô lelki kôsziklából ittak,5 a 
szikla pedig a Krisztus volt. (5) Mégis a többségükben nem lelte 
kedvét az Isten, ugyanis beterítették a földet a pusztában.

(6) Mindez jellemzô esetként6 történt meg a mi számunkra,7 
hogy ne legyünk gonoszt kívánók, amint ôk is kívánták. (7) Ne 
legyetek bálványimádók sem, mint néhányan közülük, amint meg 
van írva: „Nekiült a nép enni és inni, majd nekiálltak dorbézolni.”8 
(8) Ne is paráználkodjunk, mint némelyek közülük paráznaságba 
estek, és elhulltak egyetlen napon huszonháromezren.9 (9) Ne 
kísértsük meg Krisztust10 sem, amint némelyek közülük megkí
sértették, és kígyók által vesztek el. (10) Ne is zúgolódjatok, ami
képpen közülük némelyek zúgolódtak, és elvesztek a Pusztító11 
által. (11) Mindez jellemzô esetként12 ment végbe rajtuk, meg
íratott pedig figyelmeztetésül számunkra, akikhez az idôk vége13 
megérkezett. (12) Úgyhogy aki azt hiszi, áll,14 ügyeljen arra, hogy 
el ne essék! (13) Nem ért titeket más kísértés, mint ami emberi 
mértékkel mérhetô;15 azonban hû az Isten, aki nem hagy titeket 
súlyosabb kísértésbe esni annál, amivel elbírtok; sôt a kísértéssel 
együtt kiutat is készít azáltal, hogy képesek lesztek elviselni.16

a Szöveg érteLme 1Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, testvéreim: 
ez a fordulat Pálnál másutt is elôfordul (vö. 1thessz 4,13; 1kor 12,1; 2kor 
1,8; róm 1,13; 11,25). ezeket az igehelyeket megvizsgálva kiderül, hogy 
többrôl van szó, mint „a levélírás stíluselemérôl”.181 De még csak olyan gon-
dolatmenetek bevezetésérôl sem beszélhetünk, „amelyek eddig a gyülekezet 

181 Vö. Schrage 1991—2001, 2. 387. o.
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elôtt ismeretlenek voltak”.182 Inkább olyan esetben él ezzel a fordulattal az 
apostol, amikor az olvasók által már eddig is birtokolt valamiféle ismeret 
összefüggéseinek, lényegének új megvilágításba helyezését tartja szükséges-
nek.183

jelen esetben is valószínû, hogy Izráel népének pusztai vándorlásából a 
következôkben felidézett események nem voltak ismeretlenek a korinthusi 
gyülekezet többségében pogány eredetû tagjai elôtt sem. Feltehetôen ôk is 
a görög ószövetség, a Septuaginta buzgó olvasói voltak. Csak éppen nem 
fogták fel kellôképpen ezeknek az eseményeknek a jelentôségét a maguk 
számára. a pusztai vándorlásnak különbözô mozzanatai kerülnek szóba, és 
ennek megfelelôen nem is lehet az ezekre történô hivatkozást egyetlen for-
ráshoz kötni. természetesen Pál elsôsorban mózes öt könyvének idevágó 
szakaszaiból merít, mindenekelôtt 2móz 13,20kk; 14,22; 16. fejezet; 17,6; 
32,6; 4móz 11,4; 14,2.16; 20,7kk; 21,5—6; 25,1.9; 26,62; 5móz 8,3; 32,5.13 
igehelyekre támaszkodva. egyes mozzanatokat azonban a prófétai hagyo-
mányból vesz át (vö. ézs 51,10; jer 2,6—7; 11,1kk; ez 20, és idevehetjük neh 
9,9kk-t is), vagy a zsoltár-, illetve bölcsességirodalomból (zsolt 78; 105; 106; 
SalBölcs 11; 12; 16; 19). ez a nem is egészen teljes körkép szemléletesen 
jelzi azt a tényt, hogy a pusztai vándorlás eseményei elevenen éltek Izráel 
népének emlékezetében, sôt gyakran idôszerû hangsúlyokat is kaptak. Pál 
ezenfelül rabbinista elképzeléseket is beépít mondanivalójába, például ami-
kor a vándorló kôsziklát említi.184

a pusztai vándorlás Pál által történt felidézésének legjellemzôbb vonása 
azonban az, hogy a hangsúly azokra a mozzanatokra kerül, amelyek az 
önelégült, perfekcionista korinthusi keresztyének tarthatatlan megnyilvánu-
lásait leplezik le, többek között a keresztyén szentségekrôl vallott helytelen 
felfogást. érdemes ebbôl a szempontból kálvin megfigyelését felidézni: „emel-
lett kellô magyarázatra szorul, hogy az apostol (az aranyborjú történetébôl) 
említi ugyan a lakomát és az azt követô »játszadozást« (lásd 7. vers), de 
magának a bálványimádásnak a tényét nem. miért foglalkozik a mellékessel, 
és siklik át a lényegen? mert ô pontosan arra van tekintettel, ami a korin-
thusiak életében valóban megnyilvánul.”185 így jön létre a pusztai vándorlás 
felidézésének ez a sajátos ötvözete, amely egyúttal szemléletes példáját 
nyújtja az élô emlékezésnek.

182 Vö. Ch. Wolff 1982, 40. o.
183 Lásd még Barrett 1968, 220. o.
184 Lásd az 5. számú szövegértelmezô jegyzetnél.
185 Kálvin 1920, 133. o.
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2a felhô oltalma alatt voltak: a mózes öt könyvében megôrzött hagyo-
mány szerint a felhô oszlopként mutatta az utat a menekülô nép elôtt, vagy 
közéjük és a fáraó seregei közé állt. az egész népet beborító és oltalmazó 
felhô zsolt 105,39-ben és SalBölcs 19,7—8-ban szerepel. Pál számára, aki az 
olvasót a keresztségre akarja emlékeztetni, nyilván ez utóbbi hagyomány 
jobban megfelelt.

3Mózesre keresztelkedtek meg: a keresztséggel összefüggô állandósult 
fordulatoknak ez a formája () többször is elôfordul, külö-
nösen Pálnál (vö. 1kor 1,13.15; 12,13; gal 3,27; róm 6,3). jelentése pedig: 
a keresztség által valakinek a tulajdonába, népébe kerülni. Itt már vitatha-
tatlanná válik, hogy az apostol a korinthusi helyzetbôl tekint vissza a pusz-
tai vándorlás idôszakára, hiszen a felidézett eseményeknek eredetileg nem 
sok közük volt valamiféle keresztséghez. viszont a mózes és krisztus közöt-
ti párhuzamnak lehet valóságalapja. a zsidóságban erôsen élt a hit, hogy az 
eljövendô messiási idôszak hasonló lesz a pusztai vándorlás idejéhez, és 
ennek megfelelôen a messiás is mintegy második Mózesként fog megjelenni 
(lásd 5móz 18,15.18; jn 6,30).186 mégis érdemes Pál szemléletével kapcso-
latban Schragét idézni: „ô nem krisztust állítja mózesen alapuló megvilágí-
tásba, hanem Mózest Krisztus felôl értelmezi, mert számára krisztus a kiin-
dulópont, vö. 2kor 3,12—13.”187

4lelki eledel — lelki ital: ebben az esetben is nyilvánvaló a pusztában vég-
bement eseményeknek a keresztyén viszonyokhoz történt idomítása. a „lel-
ki” () jelzô Pál szemléletét tükrözi, és az említett „ételnek” és 
„italnak” a Szentlélekkel való kapcsolatára utal. az viszont, hogy ez a kap-
csolat milyen értelmû, heves vita tárgya a magyarázók között. Felfogható a 
„lelki” minôsítés ontológiailag, amikor az „elemek”, az étel és ital a természet-
feletti Lelket foglalja magában. így látja például eduard Schweizer.188 Lazább 
kapcsolatot tételez fel käsemann, aki szerint „az elemek” nem nyújtják, ha-
nem „közvetítik” a Lelket.189 hasonló álláspontot képvisel Conzelmann190 és 
Schrage is.191 hivatkozhatunk viszont gal 4,29-re, ahol szintén egy ószövet-
ségi eseményt minôsít Pál visszamenôleg „lélek szerint” valónak. Izsák és Iz mael 
nemzésének körülményeit állítja szembe egymással. mindkettô nemzése a 

186 Vö. Jeremias: ThWNT 4. 862. kk. Bill 1. 85. kk.
187 Schrage 1991—2001, 2. 391. o.
188 ThWNT 6. 435—436. o.
189 Käsemann 1960, 15. o.
190 Conzelmann 1969, 196. o. 23. jegyz.
191 Schrage 1991—2001, 2. 393. o.
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természet rendje szerint történt, csakhogy míg Izsáké isteni ígéret alapján, 
Izmaelé viszont nem. hasonlóképpen tekinthetô „lelkinek” a pusztai étel és 
ital, mert a Lélek által cselekvô Isten ígéretei válnak bennük valóra.192 Úgy 
tûnik, hogy ebbe az irányba mutat Barrett193 és Wolff194 véleménye is, amikor 
a „lelki” minôsítésben az „étel és ital” „eredetére” történô utalást látnak.

5az ôket követô lelki kôsziklából ittak: a pusztai vándorlásról szóló el-
beszélésben többször is találkozhatunk a sivatagi körülmények között kü-
lönösen is fontos ivóvizet biztosító csodákkal (vö. 2móz 15,22kk; 17,1kk; 
4móz 20,7kk; 21,16kk; zsolt 78,15—16; 105,41; neh 9,20; SalBölcs 11,5kk). 
ez az éltetô víz általában kôsziklából fakad mózes botja érintésére, de fel-
buzoghat kôsziklában feltáruló mélységbôl vagy kútból is. a vándorló népet 
követô és állandó vízforrásul szolgáló szikláról azonban a bibliai hagyomány 
nem tud. képzeletünket talán még leginkább a nehémiás könyvében talál-
ható sor indítja el ebbe az irányba: „és adtál nekik vizet, amikor szomjaztak.” 
(9,20) A rabbinista hagyományban viszont már többször esik szó arról, hogy 
„a sziklába vágott kút a néppel együtt kapaszkodott fel a hegyre, és szállott 
alá a völgybe”.195 valószínûleg Pál apostol is ezt a hagyományt követve építi 
bele érvelésébe a vándorló Izráelt követô, vizet biztosító kôsziklát. ezt azon-
ban nem allegorikusan értelmezi, tehát nem átvitt értelemben szól a csodás 
vízrôl, hanem testi szomjúságot csillapító víznek gondolja. mégis „lelki kô-
sziklának” nevezi, mert Isten közbelépésére gondoskodott a szomjazó nép-
rôl. ez is alátámasztja a „lelki” minôsítésnek az elôzô jegyzetben kifejtett 
értelmét. Láttuk, hogy hasonló teológiai megfontolásból tekinti Izsák szár-
mazását „pneumatikusnak” gal 4,24kk-ben. 

6Mindez jellemzô esetként: nem könnyû visszaadni magyar nyelven a 
szókapcsolat jelentését. minden azon múlik, hogy mit értünk 
ebben az összefüggésben a , „típus” szón. ez pedig attól függ, hogy az 
egyik legtöbbet vitatott hermeneutikai kérdésben, bizonyos szövegek tipo-
logikus értelmezésében miként foglalunk állást. a tipológia elsôsorban mint 
bibliai írásmagyarázati módszer, vagy inkább „pontosan meghatározott szem-
léletmód”196 vált ismertté, mégpedig az ó- és Újszövetség viszonyáról a 20. 
század elsô felében fellángolt vitához kapcsolódóan. az alapmû goppelt 

192 Vö. Cserháti 1982, 218. o. 10. jegyz., 222. o.
193 Barrett 1968, 222. o.
194 Ch. Wolff 1982, 41. o.
195 Bill 3. 406—407. o.
196 Goppelt 1981, 384. o.
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Typos címû, 1939-ben megjelent monográfiája.197 most csak pár pontban a 
legfontosabbakat: 

a) a „tüposz” nem hasonlat, nem elvont igazságot kifejezô allegória, de 
nem is csupán szó szerinti értelem, hanem „a jövôt megelôlegezô”198 törté-
neti személy vagy esemény. 

b) már az ószövetségen belül is jelentkezik az a prófétai szemlélet, amely 
szerint az elôidôk mozzanatai visszatérnek a végidôkben, amiképpen a pe-
csét rajzolata lenyomatot (tüposzt) hagy maga után. a pusztai vándorlás 
ideje és a messiási kor, mózes és a messiás a rabbinista hagyományban is 
megfelelnek egymásnak.199 

c) az ószövetségi elôképet rendszerint túlhaladja az újszövetségi betelje-
sedés. goppelt szóhasználata szerint a típust az ellentípus, vagyis az új-
szövetségi megfelelôje.200 ahogy az elsô korinthusi levél szóban forgó sza-
kaszában is felülmúlja a keresztség és az úrvacsora a tengeren történt át-
kelést, vagy pedig a manna eledelét és a kôszikla vizét. 

d) a tipologikus írásértelmezésben tehát fontosabb szempontok érvénye-
sülnek annál, hogy csupán intô példák felsorolásának,201 elôkép és megfe lelés 
bemutatásának,202 a végidôkben várható események elôzetes beharango-
zásának203 minôsítsük. a bibliai tipológia lényege alkalmazásának gondos 
elemzé se alapján nem lehet más, mint Isten emberek iránt tanúsított bánás-
módjának és velük való szándékának a bemutatása. ha valahol, akkor ebben 
rejlik az üdvtörténet sokat vitatott „kontinuitása”, folyamatossága.

7történt meg a mi számunkra: az új protestáns fordítás „példává lett a 
számunkra” formában adja vissza ezt a kifejezést. a „lenni valamivé” valóban 
belefér a  jelentéstartalmába. Schrage azonban joggal figyelmeztet 
arra, hogy ebben az esetben a kijelentést úgy is érthetnénk, mintha az em-
lített események csak utólag, a magyarázat során kapnának tipikus, intô 

197 A kérdésrôl jó tájékoztatást és útmutatást kaphatunk magyar nyelven, bôséges 
irodalomjegyzékkel ifj. Fabiny Tibor Keresztény hermeneutika címû mûvének 55—69. 
oldalain. Kiegészítésül csak annyit, hogy Goppelt egyik szócikkének bibliográfiai 
adatait az angol kiadás szerint adja meg. Mi azonban inkább az eredeti német kézi-
könyvet használjuk, ahol a kérdéses cikk megtalálható: ThWNT 8. 246. kk. Tanácsos 
még figyelembe vennünk Käsemann 1974, 119. kk. oldalait.

198 Käsemann 1974, 119. o.
199 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 391. o. 51. jegyz. Vö. Jn 6,30kk.
200 Goppelt 1981, 384. o.
201 Barrett 1968, 223. o.
202 Conzelmann 1969, 197. o.
203 Käsemann 1974, 121. o. Ch. Wolff 1982, 43. o. Goppelt: ThWNT 8. 252. o.
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jelleget. Pedig Pál szerint ezek már eleve a jövôre nézve estek meg.204 — a 
személyes névmás a görög szövegben birtokos esetben áll. Schrage az elôbb 
említett jegyzetében ezt a birtokos viszonyt genitivus subiectivusnak fogja 
fel, tehát a birtok egyúttal a cselekvés alanyát is megjelöli. Blass—Debrunner 
szerint azonban itt a birtokos esetben álló szó a cselekvés „irányát és célját” 
adja meg.205 a fordításban tehát igyekeztem az ebbôl az észrevételbôl adó-
dó szempontokat érvényesíteni.

8nekiálltak dorbézolni: a  ige nem feltétlenül hordoz pejoratív je-
lentést. zak 8,5-ben gyermekek játékával összefüggésben kerül elô, de utal-
hat diadalünnepen lejtett (vö. 2móz 15,20; Bír 11,34; jer 30,19; 31,4) vagy 
kivételes istentiszteleti alkalmakkor (vö. 2Sám 6,5.21) bemutatott táncra is. 
az aranyborjú tiszteletére — mert az apostol által idézett ószövetségi igehely 
ezt az alkalmat írja le — Izráel népe kultikus lakomát csapott, amely azután 
pogány szokás szerint tánccal és „pajzánsággal” (lásd 1móz 26,8) tarkított 
orgiába torkollott. Pál is így érthette a szót, amikor a paráznasággal össze-
függésben idézi az írásnak ezt a helyét. 

9huszonháromezren: a nestle—aland-féle görög szöveg eltérô olvasatokat 
felsoroló lapalji részében, a kritikai apparátusban ehhez a számhoz néhány 
olyan szövegtanú van feltüntetve, amely a pusztában elhullottak számát 
huszonnégyezerben adja meg. ez nyilvánvalóan helyesbítés, mert 4móz 25,9 
szerint „huszonnégyezer” azoknak a száma, akik az izráeli férfiak moábita 
nôkkel elkövetett paráználkodását kísérô és az áron unokája, Fineás által 
foganatosított megtorló intézkedések áldozataivá lettek. a legtöbb magyará-
zó szerint Pál ebben az esetben rosszul emlékezett a bibliai történetben meg-
adott számra. De könnyen lehetséges az is, hogy a szövegkörnyezetbôl egy 
másik szám „ugrott be” neki. Például egy fejezettel késôbb, 4móz 26,62-ben 
Lévi törzse ennyi férfitagot számlál, vagyis huszonháromezret. Barrett fel-
veti azt a lehetôséget is, hogy a tévedés az aranyborjú történetébôl éppen 
az elôzô versben vett idézet nyomán állt elô. az aranyborjú imádói közül 
ugyanis háromezren fizettek életükkel eltévelyedésükért, szintén a Lévi tör-
zséhez tartozó férfiak keze által.

10Krisztust: a kéziratok különbözôképpen jelölik meg azt, akit a vándor-
ló nép a pusztában megkísértett. néhány kézirat Istent nevezi meg ezen a 
helyen, de a kéziratok többsége — köztük tekintélyes régi kéziratok is — az 
urat említik, úgyhogy a nestle—aland-féle kritikai görög szöveg elôzô, 25. 
kiadásában még ez () állt a fôszövegben. De ha már az „Úr” változat 
mellett döntünk, akkor Istenre történô utalásnak is felfoghatjuk, ahogyan 

204 Schrage 1991—2001, 2. 397. o. 82. jegyz.
205 BD 166. §.
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ezt a tekintélyes Codex Alexandrinus (a) teszi. a nestle—aland 26. kiadásában 
viszont már „a krisztust” () változat került a fôszövegbe, amelyet 
ugyancsak jelentôs kéziratok támogatnak. Bengel nevezetes szövegkritikai 
elve szerint a szokatlanabb változat (lectio ardua) részesítendô elônyben, 
mert ha a másolók javítottak a szövegen, akkor ezt valószínûleg a simább 
változat érdekében tették. ha ezt az elvet követjük, akkor a harmadik meg-
oldást választjuk, mert egy olyan történetben, amely a Septuagintán, az ó-
szövetség görög fordításán alapul, kézenfekvôbbnek, azaz simábbnak látszik 
az „Úr” említése, mint a „krisztusé”, tehát valószínûtlennek tûnik, hogy az 
utóbbi lenne a késôbbi, azaz a másolók által javított változat. De a „krisztust” 
változat mellett szól az is, hogy már a 4. versben a „kôszikla” a kéziratok 
egyöntetû tanúsága szerint krisztust testesíti meg.

11a Pusztító: ha a hangalak a magánhangzó-hasonulás miatt kissé más is 
( = , LXX), mégis arra a félelmetes és emberfeletti lényre 
gondolhat Pál, aki 2móz 12,23 szerint az egyiptomiak elsôszülötteit kiirtot-
ta, és aki SalBölcs 18,25 alapján részes a pusztában vándorló és Isten ellen 
lázadó nép megbüntetésében is. ez a Pusztító Istennek dögvésszel sújtó 
angyala is lehet (1krón 21,12.15). Ilyen Isten ítéletét végrehajtó rontó an-
gyalról a rabbinista hagyomány is tud.206 viszont ilyen ártó hatalomról nincs 
szó a 4móz 14. és 16. fejezetében található, Pál által emlékezetbe idézett 
történetben.

12Mindez jellemzô esetként: Lásd a 6. számú szövegértelmezô jegy zetet.
13az idôk vége: (). Látható, hogy mind a „véget”, mind 

pedig az „idôket” jelentô görög szó többes számban van. az „idô” ebben az 
esetben korszakot jelent, ezért nem egy magyarázó úgy véli, hogy a többes 
szám a régi korszak végére és az új, eszkatologikus korszak elejére utal.207 
„nincs bizonyíték azonban arra, hogy a -nak (végnek) »kezdet« jelenté-
se is volna” — érvel ezzel az elképzeléssel szemben Christian Wolff.208 a 
„korszak” többes számban éppen ezért inkább a mulandó világ üdvösség-
történeti korszakaira utal. megjegyzendô még, hogy a görög kettôs 
értelmû szó: egyszerre jelenti valaminek a végét, de célját is. 

14áll: a görög szövegben az  (átható, tárgyas jelentéssel: állít, oda-
állít; bennható, tárgyatlan formában: állni, odaállni) ige perfectumi, tehát 
befejezett múltú alakja szerepel. ennek megfelelôen azt fejezi ki, hogy va-

206 Bill 3. 412. kk.
207 Weiß 1910 és Lietzmann—Kümmel 1969 ennek az igehelynek a magyarázatá-

nál, valamint Michel: ThWNT 3. 627. o.
208 Ch. Wolff 1982, 46. o. Lásd még Conzelmann 1969, 197. o.
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laki egyszer megállt a lábán, és azóta sem rendült meg. magyar fordításban 
ezt csak körülményesen lehetne visszaadni, de jó, ha nem hagyjuk figyelmen 
kívül a görög igealak jelentését, mert ez megfelelô módon tükrözi a korin-
thusi rajongók, illetve perfekcionisták elbizakodottságát.

15 ami emberi mértékkel mérhetô: tudniillik kísértés. ebben az esetben 
jó fordítást csak az elfogadható exegézis eredményezhet. az  (em-
beri) jelzô kétségtelenül a kísértés valamiféle minôsítése. Csakhogy milyen 
értelemben? van, aki a kísértés jelentéktelen, elhanyagolható voltát hallja ki 
belôle. olyan kísértés ez, „amely az esendô emberi természet számára el-
viselhetô”.209 ha ezt akarná Pál kifejezésre juttatni, akkor nem kellene Isten 
hûségére emlékeztetnie olvasóit, hiszen ebben az esetben a megkísértett 
nem szorulna Istenre. más, így Luther is, arra gondol, hogy a kísértések java 
még hátravan: „eddig csupán test és vér miatt ért kísértés titeket... olyan 
bûnök felôl, amelyeket a pogányok cselekszenek... De ha egyszer maga az 
ördög ragad nyakon titeket, mint Pétert, akkor nem tudjátok elviselni.”210 
vannak, akik a bekövetkezô eszkatologikus eseményekben látják a kísérté-
seknek azokat az alkalmait, amelyek már meghaladják az ember erejét.211 
Bousset pedig a következô szakaszra néz, és feltételezi, hogy emberfeletti 
kísértésekben akkor lesz részük a korinthusi keresztyéneknek, ha részt vesz-
nek a bálványkultuszban, és így démonikus hatalmak befolyásának teszik ki 
magukat.212 nem feledkezhetünk el azonban arról, hogy a „nem ért titeket” 
fordulat mögött ismét egy olyan perfectumban álló igealak van, amely egy 
múltban megtörtént esemény maradandó eredményét akarja tudtunkra adni. 
tehát a kísértés máris erôt vett a korinthusiakon, csak — és Pál erre akarja 
ráébreszteni olvasóit — ez még nem végzetes, mert nem végleges. 

16hogy képesek lesztek elviselni: ez a mellékmondat kétféleképpen ért-
hetô: felfogható célhatározói értelmûnek, ebben az esetben Isten valamiféle 
kiútról gondoskodik, hogy képesek legyünk a kísértést elviselni. ezzel szem-
ben tekinthetjük a „kiutat” értelmezô mellékmondatnak is, és akkor a kísér-
tésbôl kivezetô út éppen az, hogy képesek vagyunk azt elviselni. Schrage ez 
utóbbi mellett van, és azzal érvel, hogy ha a kiút már adva van, akkor feles-

leges a kísértés elviselésérôl beszélni.213 

209 Jeremias: ThWNT 1. 367. o. Lásd még Weiß 1910, 255. o. Lietzmann—Kümmel 
1969, 47. o.

210 WA 41,389—390. Vö. Weiß 1910, 255. o. Schlatter 1969, 292—293. o.
211 Lásd Conzelmann 1969, 199. o. 45., 46. jegyz.
212 Bousset—Heitmüller 1917, 120. o.
213 Schrage 1991—2001, 2. 412. o.

Korinthus.indd   436 2008.04.02.   8:21:36



437

a LevéLréSzLet kIBontáSa (1a) Pál apostol, amint ezt 8,1-tôl tette, 
a levélnek ebben a szakaszában is változatlanul a bálványáldozati hús 
evése körül kialakult ellentét feloldásán fáradozik. Már eddig is meg-
figyelhetô volt, hogy viszonylag kevesebbet foglalkozik a bálványáldo-
zati hús evésébôl maguknak lelkiismereti kérdést elôidézô „erôtlenek” 
álláspontjának helyreigazításával, viszont annál többet az ilyen gátlá-
soktól mentes, magabiztos gyülekezeti tagok indítékainak feltárásával 
és gondolkodásmódjának megváltoztatásával. Ezt a sorrendet pedig 
azért alakította ki így, mert szent meggyôzôdése, hogy a kezdô lépést 
annak kell megtennie, aki hite szerint biztosan áll a lábán, és a nagyobb 
terhet annak kell vállalnia, aki magát erôsebbnek gondolja. 

Pál 8,7-tôl a 9. fejezet végéig arra inti a keresztyén ismereteikben 
megalapozottabb és magatartásukban felszabadultabb korinthusi „erô-
seket”, hogy legyenek tekintettel az erre a fokra még el nem jutott ke-
resztyén testvéreikre, és úgy éljenek a Krisztus-hitbôl eredô lehetôsé-
geikkel és szabadságukkal (-jukkal, vö. 1Kor 8,9), hogy az ne 
okozzon lelki kárt senkinek. Majd az apostol többféle megközelítésben 
a maga példáján mutatja be, hogy az igazi szabadság abban áll, ha errôl 
a szabadságról alkalomadtán mások érdekében önként le tudunk mon-
dani. A továbbiakban viszont arra figyelmezteti az „erôseket”, hogy a 
többféle meggondolásból táplálkozó elbizakodottságuk nemcsak mások 
számára, hanem önmaguknak is komoly veszélyt jelent (lásd 1Kor 10,12). 
Mondhatnánk így is: az önhittség köz- és önveszélyes. Erre a veszélyre 
akarja Pál ráébreszteni ôket, akiket minden kifogása ellenére változat-
lanul keresztyén testvéreinek tekint, amikor felidézi és megvilágítja 
számukra Isten ószövetségi népe történetének egyik válságos és tanul-
ságos szakaszát. Mert nem akarja, hogy ne tudják: Isten vándorló 
népébôl, bár mindnyájan elindultak, a többség mégsem érkezett meg 
az ígéret földjére. 

(1b—4a) Pál úgy emlékezteti a korinthusi keresztyéneket erre a rég-
múlt eseményre, hogy benne a saját történetüket ismerjék fel. Olyan 
történet ez, amelyhez nagyon is sok közük van. Atyáikkal esett meg, 
amit el fog beszélni, holott olvasói jószerével mind pogány eredetûek, 
akik testileg nem leszármazottai a pusztai vándoroknak. Barrett mér-
legeli azt a lehetôséget, hogy az apostol itt a maga és esetleg zsidó 
munkatársai nevében tekinti elôdöknek ôket, de aztán mégis inkább 
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arra gondol, hogy Pál ezzel a szóhasználattal a pogány eredetû keresz-
tyéneket is Isten választott népébe „integrálja”.214 Valóban, Pál teoló-
giájának alapvetô felismerései közé tartozik az a meggyôzôdés, hogy 
az Izráelbe, Isten választott népébe tartozás tekintetében nem a testi 
származás a döntô. Ezért beszél nemsokára, a következô szakaszban „a 
testi Izráelrôl” (10,18), s ha tud a „testi Izráelrôl”, akkor tudnia kell a 
„lelkirôl” is. Másutt pedig „Isten Izráelérôl” szól (Gal 6,16), „amelyet 
már nem a körülmetélkedés aktusa, hanem az Isten által munkált hit 
és szeretet fûz egybe”.215 Éppen ezért „nem mindenki, aki Izráelbôl 
származik, tagja Izráelnek” — mondja ki Róm 9,6-ban, viszont Gal 3,9 
szerint „akik hitbôl származnak, nyerik el az áldást a hívô Ábrahámmal 
együtt”. Az már ezek után csak következetesség a részérôl, hogy Áb-
rahámot „minden hívô Atyjának” (Róm 4,11—12.16) nevezi. Így van 
köze Isten korinthusi népének is a pusztában vándorló „atyákhoz” és 
az ô sorsukhoz, mert a választott nép Isten cselekvése mentén járja 
sajátos útját a történelemben, és nem emberi feltételektôl függôen. 
Ezért amire az apostol fel fogja hívni a továbbiakban a levél olvasójának 
a figyelmét, az nem az egyetemes emberi történelem tanulsága, hanem 
az Istenhez tartozók ügye mennyei Atyjukkal. 

Pál több ponton is párhuzamot lát a pusztában vándorló nép és Isten 
újszövetségi népének sorsa között. A „szolgaság házát”, Egyiptomot 
sebtében maga mögött hagyó nép ugyanis Isten csodálatos közbelépé-
se által menekülhetett meg üldözôitôl, és nyerhette vissza szabadságát, 
amikor Isten jelenléte (sekinája) oltalmazó felhôként takarta el ôket 
ellenségeik szeme elôl (vö. Zsolt 105,39; SalBölcs 10,17; 19,6—7). Így 
oltalmazta meg a kettéválasztott tengerben (2Móz 14,15kk; 15,19), a 
rabbinista hagyomány szerint mint egy vízfallal körülvett alagútban,216 
és menekítette át népét üldözôi elôl a túlsó partra, hogy azután Mózes 
mögé sorakozva az ô vezetésével jusson el a szolgaságból szabadult 
nép az ígéret földjére. Visszatekintve olyasmi történt velük a felhônek 
és a tenger vizének közbejöttével, mint a korinthusiakkal keresztségük 
alkalmával. Azzal a különbséggel, hogy azok Mózesre, és nem Krisz-

214 Barrett 1968, 220. o.
215 Cserháti 1982, 288. o.
216 Bill 3. 405. o.
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tusra keresztelkedtek meg. Továbbá ezen a hosszú úton a megszaba-
dult nép elpusztult volna a pusztában, ha nem kapott volna lelki ele
delt és lelki italt, azaz Istentôl származó, Isten közbelépése által ren-
delkezésükre álló enni- és innivalót. Amiképpen Isten az ô korinthusi 
népe számára is megújuló lelki erôforrást biztosít az úrvacsora eledelében 
és italában.

A párhuzam a pusztában vándorló nép és Isten újszövetségi népének 
sorsa között nem tökéletes. A helyzetükbôl fakadó kockázat szempontjá-
ból viszont teljesen megegyezik. Az apostol ismételten és nyomatéko-
san kifejezésre juttatja, hogy az Egyiptomból kivonult népbôl kivétel 
nélkül mindannyian részesültek Isten csodás szabadításában és gon-
doskodásában, még azok is, akik késôbb erre méltatlannak bizonyultak. 
Pál ebben az Istenre jellemzô bánásmód lényeges vonásait ismeri fel. 
Mert Isten ugyan nem személyválogató, és senki elôl nem zárkózik el, amikor 
valaki segítségére szorul, de bûntársává sem hajlandó lenni senkinek. Az ön-
elégült és elbizakodott keresztyéneknek a korinthusi gyülekezetben 
hitben elôdeik sorsából ezt a tanulságot feltétlenül meg kell szívlel-
niük.

(4b—5) A magabiztos korinthusi keresztyének arra sem hivatkoz-
hatnak, hogy ôk, akik Krisztusra keresztelkedtek meg és Krisztus tes-
tének és vérének közösségében élnek, kedvezôbb és biztonságosabb 
helyzetben vannak, mint a pusztában vándorló lelki elôdeik, hiszen 
azok még Krisztust nem ismerhették, ezért védtelenebbek is voltak 
náluk. Pál ezzel a szemlélettel nem ért egyet, mert ha nem is ismer-
hették a régiek Krisztust úgy, mint a Krisztus feltámadása utáni nem-
zedékek, mégis vele volt dolguk, amikor Isten szabadításának és gondoskodó 
szeretetének örvendezhettek. Ezért mondja: Az ôket követô lelki kô
sziklából ittak, a szikla pedig a Krisztus volt. Tehát miután az apos-
tol rávilágított az ajándékok terén mutatkozó párhuzamra, felnyitja a 
szemeket a magával az ajándékozóval létrejövô kapcsolat párhuzamos voltá
ra is. Így kerül végsô soron krisztológiai összefüggésekbe minden olyan 
gond, amely a gyülekezet életét nyomasztja.

Ez a merész állítás zavarba hozza a levél magyarázóit és olvasóit. 
Miképpen lehet meggyôzô a maga istenismeretével hivalkodó (lásd 
1Kor 8,1—2) korinthusi keresztyén számára az olyan érvelés, amely 
Krisztus szabadulást szerzô fellépését visszavetíti a múltba, több mint 
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egy ezredévvel korábbi idôbe, ráadásul személyét egy élettelen kôszik-
lával is azonosítja? Minden magyarázó egyetért abban, hogy Pál számol 
Krisztus preegzisztens, azaz a földi életét megelôzô létezésével Isten 
világában, és ezen az alapon veszi magának a bátorságot, hogy a pusz
tában bajba jutott vándoroknak nyújtott lelki, vagyis Istentôl eredô217 csodás 
segítségben Krisztus keze nyomát ismerje fel.218 Különbözô korok esemé-
nyeinek ilyen módon történô megítélése teológiailag nem kifogásolha-
tó. Ha ugyanis Isten oldaláról indulunk ki, akkor az eltérô körülmények 
ellenére is ugyanaz a mentô szeretet nyilvánul meg mindkét esetben, a 
pusztai vándorlás eseményeiben éppen úgy, mint a Názáreti Jézus által 
nyújtott végsô, eszkatologikus szabadításban. 

Bizonyos egybeesés figyelhetô meg abban a módban is, ahogy ez a 
segítség megnyilvánul. Pál éppen ebben a levélben tételez fel olyan 
szoros kapcsolatot Krisztus és az ô népe, az egyház között, hogy ami 
az egyházzal történik, az magát Krisztust is érinti. A meghasonlás Pál sze-
rint ezért képtelenség az egyházban, hiszen Krisztus sem szakadhat 
részekre (lásd 1Kor 1,13). A késôbbiekben pedig majd úgy beszél az 
egyházról, mint Krisztus testérôl, és egyes tagjairól mint Krisztus tes-
tének tagjairól (lásd 1Kor 12,12). Természetesen Pál sem azonosítja 
az egyházat Krisztussal, mégis azt az eszközt és módot látja benne, 
ahogyan a feltámadott Úr jelen van és munkálkodik a földi viszonyok 
között a világban. Bizonyára hasonló gondolatmenet alapján veszi ma-
gának a bátorságot ahhoz is, hogy az élettelen, de éltetô vizet adó kô-
sziklában magát a preegzisztens Krisztust ismerje fel. Luther szavaival: 
„Nekik ugyanazzal a Krisztussal, és így Istennel volt dolguk, csak más 
módon... azzal az Istennel, aki önmagát ígéretében, nem pedig puszta 
metafizikai valójában nyilatkoztatja ki.”219 Egy korábbi prédikációjában 
pedig így fogalmaz Luther: „Ahol Isten igéje van, ott Krisztus is jelen 
van, és Istennek minden igéje és ígérete Krisztusra mutat.”220 Talán 

217 Lásd a 4. számú szövegértelmezô jegyzetet.
218 Conzelmann 1969, 196. o. Barrett 1968, 222. o. Ch. Wolff 1982, 42—43. o. 

Schrage 1991—2001, 2. 394—395. o. stb. Lásd még az 1Kor 8,6-hoz fûzött 8. számú 
szövegértelmezô jegyzetet és 8,6 magyarázatát. Az alexandriai zsidó bölcs, Philón 
pedig a vizet árasztó kôsziklában az isteni Bölcsességet véli felfedezni: Leg II.86.

219 WA 49,536.
220 WA 17/2,130.
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ezek a felismerések járnak legközelebb ahhoz a teológiai megfontolás-
hoz, amely az apostolt felbátorítja a pusztában vizet adó szikla és Krisz-
tus összekapcsolására.

Végül is tehát, ha az üdvösség történetének más korszakában is, de 
a korinthusi keresztyének Isten elôtt ugyanabban a helyzetben vannak, 
mint egykor a vándorló nép a pusztában. Ahogyan ôk mindannyian 
részesültek Isten szabadításában és gondoskodásában, úgy ragadta ki 
Krisztus hiábavaló életébôl a korinthusi gyülekezet minden egyes tag-
ját is a keresztség által, és ajándékozza meg a vele való közösség meg-
tartó erejével az úrvacsorában. De Isten újszövetségi népének is rá kell 
döbbennie, hogy amiképpen a megtapasztalt szabadítás ellenére a pusz-
tai vándorok többségében nem lelte kedvét az Isten, és beterítették 
a földet a pusztában, úgy vonhatja magára Isten ítéletét a keresztyén 
gyülekezetben az is, aki pedig kegyelmében részesült. Mert „nem azt 
mondja Pál, hogy a szentség csak az engedelmes hívô számára válik 
hatékonnyá, hanem ellenkezôleg, a hatékony szentségben ítéletére ré-
szesül az ember, ha engedetlenséget tanúsítva visszaél vele”.221 Luther 
pedig ennek az engedetlenségnek a következményeit a levél egy késôb-
bi kijelentésével támasztja alá: „A pusztában meghaltak, és nem men-
tek be az ígéret földjére. 1Kor 11,30-ban is ez áll: Meghaltak... Mert 
meghal a lélek, ahol Isten az ô igéjét megvonja az embertôl.”222

(6—10) Mindaz, amit most Pál felidéz Izráel múltjából, nem egyedi 
eset, pusztán történelmi érdekesség, hanem olyasmi, ami megismétlôd
het minden idôben Isten népének életében. Vagyis jellemzô esetként történt 
meg, hogy elrettentô példává legyen a mi számunkra — foglalja bele 
magát is az apostol az intelemre szorulók körébe. Mégis elsôsorban a 
magukat beérkezett, perfekt keresztyéneknek tartó korinthusiakat akar-
ja figyelmeztetni, nehogy hamis biztonságérzetbe ringassák magukat. 
Hogy azután valóban ne ismétlôdhessék meg, ami egykor a pusztai 
nemzedékkel történt, rámutat azokra az Isten számára tûrhetetlen visz-
szásságokra, amelyek pusztulásba döntötték a vándorlókat. Amit pedig 
felró nekik, az a levél tanúsága szerint a korinthusi gyülekezet életében 
is megtalálható, és jogosan kifogásolható. 

221 Conzelmann 1969, 197. o.
222 WA 49,537.
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Amikor Pál a pusztai vándorlás eseményeire hivatkozik, mindenek-
elôtt arra inti Isten újszövetségi népét, hogy ne legyen gonoszt kí
vánó, amint atyáik is kívánták azt. A magyarázók közül sokan úgy 
vélik, hogy a gonosz kívánásában a továbbiakban sorra kerülô torz 
viselkedésformák „közös gyökerét és forrását” ismerhetjük fel, míg 
mások csupán a bûnlajstrom egyik tételét látják benne.223 Valóban, Pál 
nem a kívánságot (latinul: concupiscentia) tekinti a bûnös emberi ter-
mészet legjellemzôbb tulajdonságának, ahogy ezt késôbb Augustinus 
és nyomában a janzenisták tették.224 Elvétve mégis találhatunk leve-
leiben utalást arra, hogy a vágy ebben a rossz irányba vonzó értelemben, 
ellenállhatatlanul, nehézségi erôként húzza le az embert bûneibe. Mi-
vel az ember elfordult tôle, Isten büntetésül „kiszolgáltatta a kívánsá-
gainak” (Róm 1,24), és ezek a kívánságok azután a „törvény tiltó sza-
vára tudatossá válnak bennünk” (Róm 7,7). Továbbá az is igaz, hogy 
az embert „testi” () mivolta, alapvetô istenellenessége határozza 
meg, de ez „a kívánság által lesz tevékeny hatalommá” az életében (lásd 
Gal 5,16).225 Ezek után már nem tarthatjuk lehetetlennek, hogy Pál 
elsô helyen arról a hajlamról szól, amely megfosztja az embert az elfo-
gulatlanságtól, és fogékonnyá teszi a bûn mindenféle megnyilvánulására.

Különös, hogy az apostol mindenekelôtt a bálványimádást nevezi meg 
azok között a bûnök között, amelyekbe a vágyai hajszolják az embert. 
Mégsem lehet véletlen, hogy gonosz kívánságaiból szerinte éppen ez 
a bûn fogan meg elôször. Az ember ugyanis hajlamos lecserélni Istenét, 
és istenként mindenek fölé emelni azt, amit ellenállhatatlanul meg-
kíván, amiképpen a pusztában vándorló nép is ezt tette a bikaborjúban 
kiábrázolt és megragadható nyers erôvel. Isten trónfosztása, és helyet-
te valami más trónra emelése mindig az elsô és döntô lépés a romlás 
és az erkölcsi lealacsonyodás útján. Az ismert mondást bátran így is 
alkalmazhatjuk: Szívet cserél, ki Istent cserél. Ezért óvja Pál a korinthusi 
keresztyéneket is: Ne legyetek bálványimádók sem, mint néhányan 
közülük, amint meg van írva: „Nekiült a nép enni és inni, majd 
nekiálltak dorbézolni.” Ez a figyelmeztetés különösen is idôszerû a 

223 Vö. Schrage 1991—2001, 2. 397. o. 84. jegyz.
224 Hägglund 1983, 105., 223. o.
225 Lásd továbbá Cserháti 1982, 252. o. 4. jegyz.
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korinthusi gyülekezet elbizakodott tagjainak esetében. Majd látni fog-
juk: közülük néhányan nem csináltak gondot abból, hogy részt vegye-
nek pogány istenek kultuszában, és ezzel valósággal a tûzzel játszottak 
(lásd 1Kor 10,19kk).

Már az elôbbi intelembôl is nyilvánvaló az Ószövetségben közhelynek 
számító felismerés (például Jer 5,7—8; Ez 22,8kk), hogy a bálványimá-
dás és az erkölcsi lazaság — mindenekelôtt a felelôtlen nemi kapcsola-
tok hajszolása — szinte törvényszerûen együtt jár (vö. 4Móz 25,1kk).226 
Így történt ez a pusztai vándorlás idején, de elôfordult a korinthusi 
keresztyének között is (lásd 1Kor 6,12kk). Igaz, az utóbbiak esetében 
inkább önhittségbôl következôen. Mindenesetre minden keresztyén 
rászorul az intésre: Ne is paráználkodjunk, mint némelyek közülük 
paráznaságba estek, és elhulltak egyetlen napon huszonhárom
ezren.

A következô figyelmeztetés most már kétségtelenül a korinthusi 
helyzetre való tekintettel hangzik el: Ne kísértsük meg Krisztust 
sem, amint némelyek közülük megkísértették, és kígyók által  
vesztek el. Sok gondot okoz a magyarázók számára, hogy a görög 
() ige kettôs, de egymással ellentétes elôjelû jelentést hor-
doz. Ugyanis kifejezheti azt a cselekvést, amely valakinek vagy valami-
nek a kipróbálására irányul, ugyanakkor azt is, amellyel rossz irányba 
akarjuk csábítani. Krisztus „megkísértése” azonban semmiképpen nem 
lehet dicséretes cselekedet. Istennel, illetve Krisztussal kapcsolatban 
azonban még egy sajátos értelmet is nyer: valakit, aki felette áll az em
bernek, próbára tenni. Vagyis attól, akihez igazodnom kellene, elvárni, 
hogy ô igazodjék hozzám; annak, akiben feltétel nélkül megbízhatnék, 
feltételeket szabni; valakinek a segítségére számítani, amikor tudatosan 
játszom a tûzzel, és hívom ki magam ellen a veszélyt. Ilyen jellegzetes 
istenkísértés az, amire a Sátán Jézust próbálja rávenni megkísértésének 
a mátéi változat sorrendje szerint második menetében: csak nyugodtan 
ugorjon le a templom párkányáról, hiszen Isten megígérte a zsoltárban, 
hogy angyalai felfogják ôt, nehogy szétzúzza magát a kövön (Mt 4,7). 
Jézus egy ilyen vállalkozást istenkísértésnek tart, mert ez saját akara-
tának Istenre kényszerítése volna, ezért még a gondolatát is elutasítja. 

226 Barrett 1968, 225. o.
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4Móz 21,4kk szerint a pusztában vándorlók megcsömörlenek a manna 
egyhangú étrendjétôl, és követelôzve lépnek fel Istennel szemben. Ez 
az a magatartás, amelyrôl Zsolt 78,18 így emlékezik meg: „Próbára 
tették Istent vágyaikkal.” A korinthusi keresztyének közül egyesek 
pedig bizonyára kihívó magabiztosságukkal teszik próbára Urukat: 
Isten oltalmában még a bálványok tiszteletével is kacérkodhatnak. Ez 
azonban nem hit, hanem vakmerôség, amely megbosszulja magát, ahogy 
ez annak idején a pusztában is történt.

A másik, ugyancsak Istent sértô magatartás a zúgolódáshoz vezetô 
elégedetlenség és lázadozás a méltánytalannak ítélt bánásmód miatt. 
Ezért helyénvaló az apostoli intelem: Ne is zúgolódjatok, amiképpen 
a pusztai vándorok közül némelyek zúgolódtak, és elvesztek a Pusz
tító által. A Szentírás beszámolója szerint Izráel népe vándorútja során 
több ízben is zúgolódásra fakadt az Úristen ellen (vö. 2Móz 16,2—3; 
4Móz 14,2.36; 16,11kk). Minden esetben az ígéret földje és a szabad-
ság felé vezetô út átélt és még elôttük tornyosuló nehézségei miatt 
támadt fel bennük az elégedetlenség, és ezért még a „szolgaság házá-
ban” hátrahagyott életüket is különbnek ítélték annál, amiben Isten a 
kihívottakat részesítette. 

A csalódás által kiváltott zúgolódás kétségtelenül gyakori kísérôje-
lensége Isten mindenkori népe életének. A magyarázók csak abban 
tanácstalanok, hogy az adott esetben, a korinthusiakra tekintve mire 
céloz az apostol. Wolff például abban véli felfedezni a párhuzamot az 
egykori Izráel és a korinthusi gyülekezet magatartása között, hogy 
mindkettô „a korábban megszokott életbe kívánkozik vissza”.227 Van, 
aki az apostollal szemben megnyilvánuló elégedetlenségre gondol.228 
Maga Schrage meglehetôsen tétovázva veti fel: „Talán a bálványáldo-
zati lakomákról történt kényszerû lemondás váltotta ki bennük a zú-
golódást.”229 Az egész levél gondolatvilágához még az állna legközelebb, 
ha a kereszt alá rejtett élet szenvedései miatt hagyná el panasz az aj-
kukat, fôként az „erôtlenekét”. De ennek a feltételezésnek is az a gyen-
ge pontja, mint a többinek: nincs összhangban a mondanivaló irányá-

227 Ch. Wolff 1982, 45. o.
228 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 402. o. 108. jegyz.
229 Uo 402. o.
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val. Pál ugyanis az erôsek, a magabiztosak, a magukat már beérkezett 
keresztyénnek vallók magatartását veszi célba. A magyarázók tanács-
talanságának éppen ez a körülmény lehet a nyitja. Van ugyanis igazság 
Barrett megállapításában: „Semmi sem mutat arra, hogy a panaszkodás 
a korinthusi gyülekezetre jellemzô gyarlóság lenne.”230 A dicsôség si-
kerre számító teológusa (vö. 1Kor 4,8) — mondhatnánk — nem is en-
gedheti meg magának a kudarcról árulkodó zúgolódást. De voltaképpen 
pontosan az ilyen elbizakodott keresztyén van leginkább kitéve a csalódásnak, 
hiszen olyan álomvilágba ringatja önmagát, amelynek vajmi kevés köze 
van a valósághoz. Mint mindenki más, ô is nehézségek közé kerülhet, 
és egyszer a magát befutottnak vélô perfekcionista is reménytelennek 
találhatja helyzetét. A továbbiakból (lásd 13. vers) majd ki is derül, 
hogy megpróbáltatásokkal az „erôseknek” is számolniuk kell.

(11) Amint az eddigiekbôl látható volt, Pál az exodus, az Egyiptom-
ból történô kivonulás eseményeinek felidézésében a korinthusi gyüle-
kezetben kialakult helyzetet tartotta szem elôtt. Most azonban már 
nem áttételesen, példálózva, hanem nyílt sisakkal fordul szembe a ko-
rinthusi keresztyének legöntudatosabb rétegével, hogy köz- és önve-
szélyes felfogásukból és magatartásukból kijózanítsa ôket. Mert mind-
az, ami a pusztai nemzedékkel történt — ahogy ez már a 6. versbôl is 
kitûnt —, olyan jellemzô esetként ment végbe rajtuk, amelyet Isten, 
aki sohasem rögtönöz, eleve tanulságnak szánt a késôbbi nem zedékek 
számára. Ezt meg is íratta figyelmeztetésül számunkra — mondja 
Pál magára és keresztyén kortársaira gondolva, egyúttal rávilágítva a 
Szentírás tulajdonképpeni rendeltetésére —, akikhez az idôk vége el
érkezett. A vándorló atyák nemzedékét összeköti a késôi utódokkal, 
Krisztus újszövetségi népével az a közös út, amelyre Isten állí totta ôket, 
hogy kiábrázolódjék életükön Isten szeretete és a vele való közösség 
ereje. Ami a késôi utódokat megkülönbözteti az elôdöktôl, az a körül-
mény, hogy ôk már az út végsô szakaszát járják. A megfogalmazásból 
kivehetô, hogy Pál a végsô, eszkatologikus idôt nemcsak maga elôtt 
látja, nemcsak közelinek gondolja, hanem úgy tekint magára és nem-
zedékére, mint akikhez „az idôk vége már elérkezett”, tehát akik máris 
az utolsó idôben élnek. Természetesen a végkifejlet még várat magára, de 

230 Barrett 1968, 226. o.
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sok minden van, ami már végleges, és nem átmeneti, így többek között 
örökkévaló sorsunk is, amely helytállásunkon, Krisztus iránti hûségünkön 
áll vagy bukik (lásd a következô igeverset).

(12) A pusztában vezetô vándorút eseményeinek felidézése a végsô 
döntések felelôsségét és súlyát hordozó nemzedékek számára nyilván-
valóvá teheti, hogy az Istenbe vetett bizalom és az elbizakodottság között a 
szó igazi értelmében „ég és föld” a különbség. Ezért szól elsôsorban a korin-
thusi gyülekezet „erôs tagjaihoz” — azokhoz, akik közül bizonyára a 
magukat már célba érkezettnek gondoló és a szentségekre, valamint a 
Lélek megnyilvánulásaira tekintettel önmagukat biztonságban tudó, 
„kiváltságos” korinthusi keresztyének is kikerültek (lásd 1Kor 4,8) — a 
szállóigeszerû intelem: Aki azt hiszi, áll, ügyeljen arra, hogy el ne 
essék! 

A megfogalmazás nyilvánvalóvá teszi, hogy akikhez szól, még állnak 
a hitben, csakhogy nagyon is fennáll számukra az elbukás veszélye. 
Mégpedig azért, mert az illetôk nincsenek tisztában önmagukkal és 
valódi helyzetükkel. Ugyanis nemcsak azt hiszik, hogy pillanatnyilag 
még állnak, hanem azt is, hogy egyszer s mindenkorra az elbukás ve-
szélye nélkül állnak, és állva is maradnak. Ha ez a meggyôzôdés ural-
kodna el valakin, akkor lenne igazán közeli és fenyegetô számára a 
hitbeli elbukás veszélye. Az élet sok területén megfigyelhetô ez az el-
lentmondás: az hibázik leghamarabb, aki már mesternek hiszi magát 
valamiben. Aki viszont valóban „hitben áll”, az tudatában van esendô 
voltának. Ezért azután résen is van, és ügyel arra, hogy el ne essék. Ha 
tehát valakinek igazán szüksége van a figyelmeztetésre, akkor éppen 
annak van, aki elbizakodottságában elfelejt vigyázni magára.

(13) Pál egyébként gyakran biztatja leveleinek címzettjeit arra, amit 
a magabiztos korinthusi keresztyének szeretnének elhitetni önmaguk-
kal. Éppen az elsô korinthusi levél végsô intelmei között köti olvasói 
lelkére: „Álljatok meg — értelem szerint: vessétek meg lábatokat — a 
hitben!” (16,13; lásd még Gal 5,1; Fil 1,27; 4,1; 2Thessz 2,15) A két 
helytállás azonban szöges ellentétben van egymással. A magát „erôs-
nek” tartó keresztyén a helytállás biztosítékát önmagában látja, és ép-
pen emiatt válik ingataggá. Viszont hosszú távon helytállhat valaki úgy, 
hogy önmaga állhatatlanságától tartva Istenre hagyatkozik. Az apostol erre 
a megbízható alapra akarja felsegíteni az elbizakodottakat, ezért az 
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elrettentô kilátások felvázolása után — valószínûleg megszentelt hagyo-
mányból merített231 — vigasztaló szavakkal fordul feléjük: Nem ért 
titeket más kísértés, mint emberi mértékkel mérhetô. Tehát az 
elbizakodásban rejlô kísértés még nem olyan végzetes, hogy azzal ne 
tudnának megbirkózni.

Ellenben végzetessé válik a kár, ha ismét csak önmagukban bízva 
akarnak úrrá lenni felette. Azonban hû az Isten, aki nem hagyja ôket 
súlyosabb kísértésbe esni annál, amivel elbírnak. Ha valaki a szavát 
tartó és soha meg nem rendülô Istenre támaszkodik, akkor ô maga is 
ellenállóvá válik a kísértésekkel szemben. Az elbizakodottság helyébe tehát 
a bizakodás léphet. Az Istenben bízó embernek is számolnia kell a kísér-
téssel, de a hûséges Isten nem hagyja magára a benne bízót, és a kí
sértéssel együtt kiutat is készít azáltal, hogy képesek lesznek el
viselni. Ezzel a segítséggel tehát számolni lehet a kísértések pergô-
tüzében. Viszont ebbôl nem következik az, hogy az ember akkor is 
számíthat Istenre, amikor istenkísértésre vetemedik.

9. Úrvacsorai közösség és bálványáldozat 
(10,14—22)

(14) Éppen ezért, szeretteim, riadjatok vissza a bálványimádástól!1 
(15) Mint értelmes emberekhez2 szólok: Ítéljétek meg ti magatok, 
amit mondok! (16) Az áldás pohara, amelyet megáldunk,3 nem4 
közössége5 a Krisztus vérével?6 A kenyér, amelyet megtörünk,7 
nem közössége a Krisztus testével?8 (17) Mivel egy a kenyér, egy 
test vagyunk „sokan”;9 ugyanis mindannyian az egy kenyérbôl 
részesedünk. 

(18) Figyeljétek meg a test szerinti Izráelt!10 Vajon11 azok, akik 
esznek az áldozatból, nincseneke közösségben az áldozati oltár
ral?12 (19) Mit is mondok tehát? Hogy a bálványáldozati hús va
lami, vagy hogy a bálvány valami? (20) Ellenkezôleg! Hogy mind
az, amit áldoznak, démoni lényeknek13 és nem isteni lénynek14 

231 Lásd Ch. Wolff 1982, 49. o.
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áldozzák; azt pedig nem szeretném, ha ti démoni lényekkel len
nétek közösségben. (21) Nem ihatjátok az Úr poharát és a démo
ni lények poharát, nem részesedhettek az Úr asztaláról15 és a dé
moni lények asztaláról. (22) Vagy féltékenységre ingereljük16 az 
Urat? Talán17 erôsebbek vagyunk nála?

a Szöveg érteLme 1riadjatok vissza a bálványimádástól: ugyanúgy 
fogalmaz az apostol, de most a bálványimádással kapcsolatban, mint 6,18-ban, 
ahol a parázna kapcsolatok elutasítására szólítja fel a gyülekezetet. már ott 
is erôtlennek találtuk a „kerüljétek” fordítást (új protestáns fordítás), és itt is 
kevesebb annál, amit a  (meneküljetek) kifejez. viszont a „mene-
küljetek a bálványimádás elôl” megoldás azért nem szerencsés, mert olyan 
benyomást kelt, mintha nem az ember vetné bele magát a bálványimádásba, 
hanem a bálványimádás vetné magát az ember után.

a párhuzamos felszólítás a paráznaság, illetve a bálványimádás kerülé sére 
néhány kutatóban azt a gondolatot ültette el, hogy Pál az apCsel 15,22kk-ben 
közölt és az apostoli gyûlés után levélbe foglalt kikötéseket, az úgynevezett 
nóé-féle törvényeket — amelyek betartását egyébként a zsidóság a velük ro-
konszenvezô pogányoktól is elvárta — maga is elfogadta, és az általa alapított 
gyülekezeteknek is elôírta, annak ellenére, hogy gal 2,6 szerint ôt a jeruzsá-
lemi tekintélyek semmire sem kötelezték. „Feltételezhetjük, hogy az »apos-
toli dekrétumot« a korinthusiak megkapták, és ez váltotta ki közöttük a vitát 
és Pál erre adott válaszát” — gondolja meeks.232 ennek a feltételezésnek azon-
ban kevés a valószínûsége, mert Pál mindkét esetben érvekkel, és nem elô-
írásokkal akarja a korinthusi tévelygôket jobb belátásra bírni. Igaza lehet 
Conzelmann-nak, amikor azt állítja, hogy Pál nem foglalkozik az „apostoli 
dekrétummal”.233

2Mint értelmes emberekhez (szólok): Weiß lehetségesnek tartja, hogy 
ebben a fordulatban, akárcsak 1kor 4,10-ben és 2kor 11,19-ben, irónia rej-
lik azokkal szemben, akik el vannak telve ismeretükkel.234 ez nem valószínû, 
mert most valóban józan belátásra akarja bírni olvasóit, és nem megszégye-
níteni.

3Az áldás pohara, amelyet megáldunk: a pohár természetesen a benne 
levô borra utal. ebben az esetben a felette elmondott áldás, és nem tartal-

232 Meeks 1986, 132—133. o. Vö. még Barrett 1962, 23. kk. Barrett 1968, 8. o. 
Roloff 1981, 225. kk.

233 Conzelmann 1969, 163. o.
234 Weiß 1910, 256. o.
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mának jótékony hatása miatt kapta az „áldás pohara” elnevezést. a kifejezés 
palesztinai háttérre utal, pontosabban a széderest rendtartására, amikor is 
a családfô áldást mondott az asztalra helyezett kehely felett. az áldás a rab-
binista hagyomány szerint így hangozhatott: „áldott vagy te, Istenünk, ado-
náj, a világ királya, aki a szôlôtôke gyümölcsét teremtetted!”235 az áldás tehát 
ebben az összefüggésben tulajdonképpen Isten magasztalása ajándékaiért. 
Lehetséges azonban az is, hogy Pál ezen a helyen az áldásnak egy olyan 
keresztyén változatára utal, amilyenre a Didakhé ad példát.236 Bár igaz, hogy 
a Didakhé már hálaadásról, azaz „eukharisztiáról” beszél.

a magyarázók véleménye viszont eltér egymástól a tekintetben, hogy há-
nyadik kehelyrôl van szó.237 vita van afelett is, hogy vajon az itt érvényesülô 
sorrend nem tükrözi-e egyúttal az úrvacsorai jegyek sorrendjét is, úgy, amint 
azt a lukácsi hagyomány is sugallja. ennek a feltételezésnek ellentmond az 
a körülmény, hogy a következô fejezetben (lásd 11,23kk) a bor megáldása 
a kenyér megtörését követi a márki, valamint a mátéi hagyománynak meg-
felelôen. De ez a sorrend következik a zsidó étkezési szokásokból is. jelen 
esetben a sorrend felcserélésének más oka is lehet. „a csere Pál számlájára 
írandó, aki nem az úrvacsoráról kíván tanítást adni..., hanem a bálványimá-
dástól akar mindenkit elriasztani” — mondja Schrage.238 a kenyér pedig szem-
léletesen fejezi ki az úrvacsorának azt a közösségteremtô erejét, amelyhez 
hasonló jelenséggel kell számolnia a bálványkultuszban részt vevônek is.

4nem: Fontos tudnunk, hogy a görög szövegben olyan tagadószó találha-
tó (), amely a szónoki kérdésre a megkérdezettôl igenlô választ vár. 

5közösség-e: a  szó, amelyet Pál elôszeretettel használ, két egy-
mástól némileg eltérô jelentés hordozója. utalhat emberek részesedésére, 
részvételére valamiben, de emberek és csoportok kapcsolatára, összetarto-
zására is. a két jelentéstartalom gyakran feltételezi egymást. a közös része-
sedés valamiben közösséget teremt, és a közösségben levôk rendszerint 
közösen is veszik ki a részüket valamibôl. jelen esetben is mindkét értelem 
hangsúlyos, mégis „a részesedés a kiindulás, a közösség egymással pedig a 
következmény”.239 

235 Bill 4. 72. o.
236 Did 9,2kk.
237 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 436. o. 322. jegyz.
238 Uo. 433. o.
239 Uo. 437. o.
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6a Krisztus vérével: elsô hallásra úgy tûnik, hogy Pál szerint az úrvacso-
ra bora krisztus vérévé változott, azaz transzszubsztanciáción esett át, és 
ebbôl részesedik, aki a pohárból iszik. ahogy a 17. vers szerint a kenyérbôl 
részesedünk, és nem krisztus testét esszük, úgy bizonyára a pohárból is 
bort iszunk, nem krisztus vérét. krisztus azonban mindkét esetben valósá-
gos közösséget teremt magával azáltal, hogy önmagát adva, véres kereszt-
halála javaiból részesíti asztalának vendégeit.

7A kenyér, amelyet megtörünk: Bár a kenyér „megtörése” a zsidóság kö-
rében a napi étkezés velejárója volt, nem kétséges, hogy Pál ebben az eset-
ben az úrvacsora () ünnepi alkalmának egyik mozzanatáról 
szól. a kenyér megtörésének szokása palesztinai környezetre utal. a zsidó 
házigazda tiszte volt, hogy az étkezés kezdetekor a lepény formájú kenyeret 
„megtörje” és szétossza a családnak vagy a vendégeknek. ez a bánásmód az 
úrvacsorai kenyérrel tehát erre a jézus által is gyakorolt szokásra megy visz-
sza, és nem megismétlése jézus halálra szánt teste meggyötrésének. „tehát 
nem valamiféle áldozati aktusra történô utalásról van szó” — szögezi le Chris-
tian Wolff.240

8nem közösség-e a Krisztus testével? Pál apostol nemegyszer úgy beszél 
az egyházról, mint krisztus testérôl (vö. 1kor 12,27; róm 12,4—5), ezért 
többek között Conzelmann241 és Barrett242 arra gondol, hogy ebben az eset-
ben is az egyház közösségébe tartozásról van szó.243 viszont Krisztus halál-
ba adott testét feltételezi a „krisztus teste” szóösszetétel mögött Lang,244 
orr és Walther,245 Wolff,246 Schrage247 és mások. ez utóbbiak fôként azzal 
érvelnek, hogy a „krisztus vérét” és a „krisztus testét” párhuzamba állító 
mondatszerkesztés csak ezt az értelmezést engedi meg. Wolff még a követ-
kezô mozzanatra is felhívja a figyelmet: Pál azzal támasztja alá a krisztusban 
hívôk egymáshoz tartozását, hogy mindnyájan „az egy kenyérbôl részesed-
nek” (17. vers). az egyetlen kenyér pedig csak krisztusra utalhat, hiszen 
korinthusban egy-egy úrvacsorai alkalmon bizonyára több kenyérre is szük-
ség volt, ami azután a kenyérnek és az egyház egységének párhuzamba 

240 Ch. Wolff 1982, 53. o.
241 Conzelmann 1969, 203. o.
242 Barrett 1968, 233. o.
243 A helyzetképet lásd Schrage 1991—2001, 2. 439. o. 341., 342. jegyz.
244 Lang 1986, 128. o.
245 Orr—Walther 1976, 251. o.
246 Ch. Wolff 1982, 53. o.
247 Schrage 1991—2001, 2. 440. o.
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állítását rendkívül körülményessé tette volna.248 Bultmann jól világítja meg  
a leginkább elfogadható összefüggést: „az úrvacsorázó gyülekezet egysé-
gének az egyetlen kenyér csak abban az esetben nyújthat alapot, ha az a 
kenyér, amint ezt a 16. versben olvassuk, magának krisztusnak (szentségi) 
teste.”249

9„sokan”: a görög szövegben  áll, ami a „sok” melléknév fôneve-
sített alakja. az új protestáns fordításban ez „mindannyian” változatban je-
lenik meg, és így található sok kommentárban is, pedig ez a görög kifeje-
zésnek nem felel meg pontosan. Wolff ragaszkodik a következetes fordítás-
hoz, és a szótári jelentésnek megfelelôen a „sokan” értelmet tekinti egyedül 
elfogadhatónak. Csakhogy a szó szerepét abban látja, hogy ellentétbe állít-
ja a kenyérben részesedôk számát az egyetlen kenyérrel. minden jel szerint 
azonban többrôl van szó. a „sok” melléknév fônevesítése arra enged követ-
keztetni, hogy sok embernek egy meghatározott csoportjára kell gondolnunk. 
ezt a rejtélyes kifejezést találjuk az úrvacsora szereztetésének márknál 
(14,22kk) és máténál (26,26kk) megôrzött hagyományában is.250 ahhoz pe-
dig nem kell nagy merészség, hogy a „sokan” fordulatban ézsaiás 53-ból 
kölcsönzött kifejezést lássunk, ahol azokról „a sokak”-ról van szó, akiket az 
Igaz Szolga igazakká tesz (11. vers).251 

10a test szerinti Izráelt: a zsidó nép említése ebben a formában nemcsak 
Pálnál, hanem az egész Újszövetségben egyedülálló. viszont kétségtelen, 
hogy ha Pál a krisztus által „Istent Lélekben imádókról” szól úgy, mint „körül-
metéltekrôl” (lásd Fil 3,3; vö. róm 2,28), és amikor azt fejti ki, hogy csak 
azok alkotják Izráelt, akik ígéret alapján utódai ábrahámnak (róm 9,6kk), 
akkor, ha nem is fogalmazza meg így sehol, tartalmilag mégiscsak a „Lélek 
szerint való Izráelrôl” beszél. ez pedig magával hozza azt is, hogy adott 
esetben az érem másik oldala, a „test szerinti Izráel” kifejezés is elhangoz-
hasson.252 hogy ebben az esetben a  (test szerinti) megjelölés 
csupán a testi leszármazásra céloz-e, vagy elmarasztaló minôsítést is jelent, 
az a 12. számú szövegértelmezô jegyzetben ismertetésre váró állásfoglalás-
tól függ.

248 Ch. Wolff 1982, 54. o.
249 Bultmann 1959, 149. o.
250 Schrage egyébként is úgy véli, hogy ebben a páli megfogalmazásban sok min-

den emlékeztet a márki hagyományra. Vö. Schrage 1991—2001, 2. 432. o. Lásd még 
Jeremias 1967, 218. kk.

251 Vö. Jeremias 1967, 219—220. o.
252 Lásd Cserháti 1976, 150—151. o. Cserháti 1982, 280—280. o. 10. jegyz., 288. o.
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11Vajon: a görög szövegben szereplô kérdôszó, csakúgy, mint a 16. vers-
ben,253 igenlô állásfoglalást igénylô szónoki kérdés elôtt áll. 

12nincsenek-e közösségben az áldozati oltárral? a magyarázók szinte 
kivétel nélkül úgy gondolják, hogy az apostol a 3móz 7,6-ban és 5móz 
18,1kk-ben található rendelkezések alapján a jeruzsálemi templomban a 
levél megírásának idejében is élô gyakorlatra hivatkozik. e mellett a feltéte-
lezés mellett szólna a jelen idejû megfogalmazás és az a körülmény, hogy 
egy fejezettel elôbb valóban a még élô jeruzsálemi kultuszi gyakorlatot hoz-
za szóba Pál (9,13).254 Schrage azzal érvel, hogy Pál itt az oltárral, és nem az 
Istennel való közösségrôl beszél. ezt az utóbbi feltételezést még ki lehetne 
egészíteni azzal, hogy a gondolatmenetnek is jobban megfelel, mert Pál csak 
gyengítené az úrvacsorai közösség elkötelezésének súlyát, ha utána még 
egy jeruzsálemben, tehát a korinthusi olvasó számára távoli és ismeretlen 
helyen folyó, vajmi kevéssé meggyôzô párhuzammal akarna érvelni. — ha az 
utóbbi értelmezést fogadjuk el, márpedig a nyomósabb érvek e mellett szól-
nak, akkor a „test szerinti” meghatározás Izráellel kapcsolatban a hitetlen és 
engedetlen mivolt rokon értelmû kifejezésének tartható. 

13démoni lényeknek: a görög  szót magyarra általában „ördög-
nek” fordítják. így „ördögûzésrôl” beszélünk, amikor az eredeti szövegben 
tulajdonképpen démonok kiûzésérôl van szó. az európai hitvilágban az ör-
dög általában magasabb rendû ártó szellemi lény. ezzel szemben a zsidó-
ságban a démonok az angyalokkal egy szinten lévô, bár rosszindulatú sze-
mélyes szellemi lények, akiknek az eredetét az apokaliptikus és rabbiniszti-
kus irodalom az 1móz 6,1—4-ben leírt történelem elôtti esetre, az „istenfiak” 
és az emberek leányainak házasságára vezeti vissza. az evangéliumi elbe-
szélésekben gyakran van szó ilyen lényekrôl, de hol mint démonok, hol pe dig 
mint „tisztátalan lelkek” ejtik hatalmukba áldozataikat. Pálnál viszont démo-
nokról csak az elsô korinthusi levélnek ezen a helyén van szó, s mivel félre-
érthetetlenül isteni lényeknél alacsonyabb rendû lénynek tekinti ôket, helyén-
valónak látszik „ördögök” helyett a „démoni lények” fordítást elônyben ré-
szesíteni.255

253 Lásd a 4. számú szövegértelmezô jegyzetet.
254 Vö. Jeremias 1967, 227. o. Lindemann 2000, 225. o. Lásd még Tôkés 1995, 

255—256. o. Schrage viszont a többség véleményével szembeszállva Pál szavaiban 
célzást lát a pusztai vándorlásnak arra a botrányos mozzanatára, amikor a nép az 
aranyborjúnak áldozott, és abból „evett és ivott” (1Kor 10,7). Schrage 1991—2001, 
2. 443—444. o.

255 Lásd Böcher: EWNT 1. 649. kk. kol. Foerster: ThWNT 2. 1. kk.
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14isteni lénynek: az egész szakaszt félreértjük, ha Pál kijelentésében az 
ellentétet a démonoknak szóló és az Istennek szóló áldozat között tételez-
zük fel.256 nyelvileg kétségessé teszi ezt a fordítást a névelô hiánya az „isten” 
() szó elôtt. kortörténetileg pedig az a tény kérdôjelezi meg, hogy Pál 
pogányokra utal, akik tudvalevôleg nem mutattak be áldozatot a zsidók és 
keresztyének által tisztelt Istennek. a szakasz gondolatmenete gondosan 
egyensúlyoz: a bálványkultuszban részt vevô keresztyének nem az élô Isten 
vetélytársaival találkoznak, de azt sem mondhatják, hogy nem kerülhetnek 
ártalmas befolyás alá.

15az Úr asztaláról: Pál ki akarja zárni, hogy úrvacsorázó keresztyének 
olyan asztalok vendégei legyenek, amelyek bálványoknak szentelt áldozatból 
származó ételekkel vannak megrakva. mivel a kenyér ritkán szerepelt áldo-
zatként, és ezért nem írhatta azt, hogy nem ehetitek az Úr kenyerét és a 
bálványok kenyerét, az asztalt említi, amely az úrvacsoránál és a bálványok-
nak bemutatott áldozatoknál egyaránt szerepet kapott.

16féltékenységre ingereljük: a görög eredeti szövegben igen erôteljes 
szót találunk. a  (féltékenység, buzgóság) a biblikus nyelvben gyakran 
jelenti Isten féltô szeretetét (lásd jn 2,17).

17Talán: a kérdôszó most nemleges választ kíván.257

a LevéLréSzLet kIBontáSa (14) Láthattuk, hogy Pál apostol igye-
kezett kellô tapintattal eloszlatni azoknak az aggályoskodását, akik 
féltek elfogyasztani olyan ételeket, amelyek valamiféle kapcsolatba ke-
rülhettek a bálványkultuszokkal (lásd 8. fejezet). De azokat az elbiza-
kodottakat is óva inti, akik a dolgok valódi természetének ismeretében 
(lásd 1Kor 8,1.7.10—11) elég „erôsnek” hiszik magukat ahhoz, hogy 
ne kelljen tartaniuk semmiféle ártó hatástól. Az ilyenek elôtt intô pél-
daként állhat Isten pusztában vándorló ószövetségi népének sorsa, 
hiszen közülük is elbuktak és elvesztek sokan, noha Istenhez tartoztak 
(lásd 1Kor 10,1—11). A korinthusi „erôsek” is ki vannak téve a veszély-
nek, és ôk is csak Isten megtartó hûségében bízhatnak. A megmaradás 
tehát azon múlik, hogy megmaradnake a bizalom kapcsolatában a meg-

256 Például az új protestáns fordítás vagy Tôkés 1995, 256. o.
257 Vö. a 4. és 11. számú szövegértelmező jegyzettel.
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tartó Istennel (lásd 1Kor 10,12kk). Következésképp, amikor kapcso-
latba kerülnek pogány környezetükkel, ezt kell megfontolniuk.

Pál szándéka tulajdonképpen továbbra is a húsfogyasztást érintô he-
lyes keresztyén magatartás megvilágítása. Eddig két szempontot hang-
súlyozott: egyrészt a Krisztushoz tartozó ember lelkiismereti válság 
nélkül élhet az Isten által teremtett javakkal. Másrészt viszont tekin-
tettel kell lennie arra, hogy ez a szabadsága mit vált ki a körülötte 
élôkben, mindenekelôtt keresztyén testvéreiben. Van azonban a hús-
fogyasztásnak olyan esete is, amely egészen más megítélés alá tartozik, 
mégpedig a bálványkultuszban történô részvétel során elfogadott és el-
fogyasztott hús esete. Ez a kapcsolat ugyanis már veszedelmes magára a 
résztvevôre is, függetlenül attól, hogy keresztyén testvérei tudomást 
szereznek-e az esetrôl, vagy sem. Éppen ezért a semmitôl nem tartó, 
elbizakodott és öntudatos korinthusi „erôseket” vissza akarja tartani, 
mégpedig irántuk érzett féltô szeretetbôl — hiszen szeretteinek neve-
zi ôket (1Kor 15,58; 2Kor 7,1; 12,19; Fil 2,12; 4,1) — a bálványkultusz-
szal való kacérkodástól: Riadjatok vissza a bálványimádástól! Tehát 
ne csak kerüljék az alkalmait, hanem ösztönösen utasítsák el, egyene-
sen iszonyat fogja el ôket, ha ilyesmi szóba jön. 

(15) Mert az apostol szerint kétség sem férhet ahhoz, hogy a keresz-
tyén ember szabadsága odavész ott, ahol valaki a bálványimádás von-
záskörébe kerül. Mégsem tiltótáblákat állít fel, inkább belátásukra számít. 
Gyülekezetei gondozásában feltûnôen és gondosan kerüli a lelki kény-
szer alkalmazását mint olyan módszert, amely nem fér össze az evan-
gélium természetével. Ezért mint értelmes emberekhez szól hozzá-
juk. A korinthusi „erôs” keresztyének elôszeretettel hivatkoztak az ô 
megismerô képességükre (lásd 1Kor 8,10—11), és ezt Pál nem is vitat-
ja el tôlük, csupán a helyére kívánja tenni. Ez nem lehet kiindulópont, 
mert minden megbízható istenismeret kinyilatkoztatáson alapul (lásd 
1Kor 2,10), de annak felismerésében, ami ebbôl az ismeretbôl követ-
kezik, már fontos szerepe van a gondolkodásnak, valamint a belátásnak 
(lásd 1Kor 2,6.13kk), ennélfogva a levél olvasói maguk is meg tudják 
ítélni, hogy helytálló-e, amit az apostol mond. 

(16) Amikor Pál a bálványimádástól akarja elrettenteni ôket, elôször 
mégsem az abban rejlô veszélyre hívja fel a figyelmet, hanem Krisztus-
nak az egész életükre kiterjedô igényére és felségjogára (vö. 1Kor 3,23; Fil 
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2,9kk) emlékezteti ôket. Mert akkor is errôl van szó, amikor az úrva
csora vétele révén létrejövô kapcsolatra hivatkozik: Az áldás pohara, ame
lyet megáldunk, nem közössége a Krisztus vérével? A kenyér, 
amelyet megtörünk, nem közössége a Krisztus testével? Nem 
férhet hozzá kétség, az úrvacsora nem az egyetlen alkalom, amely által 
Krisztus befolyása érvényesül valaki felett (lásd 1Kor 1,25; 12,13; vö. 
3,23). Ha ebben az összefüggésben mégis az úrvacsora kerül elôtérbe, 
akkor ennek oka minden bizonnyal abban keresendô, hogy Korinthus-
ban a bálványimádás mindenekelôtt a bálványkultuszhoz tartozó kul-
tikus étkezésen történô részvétel (lásd 1Kor 8,10) formájában kísértett. 
Pál nyilván világossá kívánja tenni, hogy mivel mindkét asztal (1Kor 
10,21), az úrvacsorai és a bálványáldozati egyaránt vallási célokat szol-
gál, az ember nem lehet mindkettônek vendége.

Az úrvacsorai alkalmak ugyanis azok közé a szent cselekmények közé 
tartoznak, amelyekben Krisztusnak az embert magát és életének egészét 
érintô igénye jelentkezik. Pál elôször az úrvacsorai bor vételébôl eredô 
következmények megfontolását kéri a gyülekezettôl. A kenyér meg-
törésének és a bor megáldásának megszokott sorrendjén most talán 
éppen azért változtat az apostol, hogy az úrvacsora alkalmával történ-
teket ezzel is párhuzamba állíthassa a véres áldozatoknak a bálvány-
kultuszokhoz szervesen kapcsolódó jelenségével. Mert a felett a kehely 
felett elhangzó áldó szavak nyomán, amelyet a páskaliturgiában az „ál-
dás pohara”-ként említenek — sajnálatos módon homályban marad, 
hogy ennek elmondására ki volt az illetékes —, az úrvacsorával élônek 
„Krisztus vérével van közössége”, ami a „közösség” szó elsô jelentésé-
ben azt fejezi ki, hogy aki a megáldott borból iszik, Krisztus vérének 
áldásaiból „részesedik”.

A Krisztus véreként vett bor pedig már önmagában utal a benne 
rejlô áldásra. Az úrvacsorai kenyér és bor különálló „jegyei” egyértel-
mûen vallanak Jézus haláláról, de egyúttal halálának természetérôl is. A 
test és vér ugyanis az erôszakos halálban válik szét éppen úgy, amikép-
pen ez valamilyen oltárra szánt áldozat esetében is bekövetkezik (vö. 
2Móz 12,7; 29,10kk; 3Móz 4,5kk; 17,5kk stb.).258 Jézus halálának en
gesztelô áldozatként történô értelmezése minden jel szerint igen korán, 

258 Vö. Ch. Wolff 1982, 53. o.
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már az ôsgyülekezet körében gyökeret vert, sôt — bár ezt sokan vi-
tatják259 — amint ez az úrvacsora szerzésének hagyományából (1Kor 
11,23kk és párh.) leszûrhetô, már magánál Jézusnál megjelenik. Még-
pedig feltehetôen annak következtében, hogy magára alkalmazza az 
Isten szenvedô Szolgájáról Ézsaiás 53. fejezetében található próféci-
át.260 

Ebbe a hagyományfolyamba áll bele Pál apostol is, amikor Krisztus 
vérérôl beszél, és ezzel mint egy egész eseménysor részjelenségével 
(pars pro toto) Krisztus keresztfán hozott engesztelô áldozatára, más-
képpen váltsághalálára hivatkozik. Hogy ez — szemben Bultmann véle-
ményével261 — mennyire nem mellékes, elhanyagolható teológiai észre-
vétel nála, azt tanúsítják a Krisztus véres áldozatára kifejezetten hivat-
kozó más kijelentések mellett (1Kor 5,7; Róm 3,25) a magát a vért 
nem is említô, de az általa jelzett események jelentôségét kifejezô for-
dulatok: „Krisztus meghalt a mi bûneinkért” (1Kor 15,3; Róm 4,25), 
„a keresztyén testvér, akiért a Krisztus meghalt” (1Kor 8,11; Róm 
14,15), vagy „áron vétettetek meg” (1Kor 6,20; 7,23; Gal 4,5). Ezen a 
ponton derül ki, hogy bár mindkét esetben, az úrvacsorában és a bál-
ványkultuszhoz kapcsolódó étkezésben egyaránt áldozattal van dol-
gunk, a kettô mégis gyökeresen elüt egymástól. Míg az úrvacsorában 
Krisztus a vendéglátó, és ô részesíti áldozatának javaiból az asztalához 
járulót, addig a bálványkultusz esetében az abban részt vevô részesíti 
áldozatában az istenséget, hogy azután az istenség is részesítse ke-
gyeiben a hozzá fordulót.

Az úrvacsorával élô amellett, hogy az áldás poharában felkínált bor 
révén Jézus vérében részesül, a megtört kenyér vételével Krisztus tes-
tében osztozik. Felmerülhet az a kérdés, hogy Pál milyen meggondo-
lásból hozza szóba Krisztus vére mellett Krisztus keresztfán megtört 
testét is. Nem fejezi-e ki a kiömlött vér önmagában is Krisztus halálá-
nak áldozati jellegét? Minden bizonnyal, mégis: amellett, hogy nem 
szólhatna az úrvacsora alkalmáról a megtört kenyér elmaradhatatlanul 

259 Lásd Bultmann 1959, 42., 49., 61—62., 146. kk.
260 Vö. H. W. Wolff 1952, 53., 65. o. Jeremias 1967, 218. kk. Más véleményen 

van Bult mann 1959, 49. o.
261 Bultmann 1959, 49. o.
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hozzátartozó „jegye” nélkül, egy másik fontos szempont is megkíván-
ja a megtört kenyérre történô hivatkozást. A test és a vér ugyanis együtt 
teszi ki az egész embert, és ha mind a kettô szerephez jut, az úrvacso-
rában Krisztus nem csupán egy részt ad önmagából, hanem önmagát 
adja a maga teljes személyiségében. Az apostol gondolatmenetét csak akkor 
tudjuk követni, ha ezen a ponton a „közösség” szó másik jelentését is 
figyelembe vesszük. Mert az úrvacsorázó, aki az áldás poharának bora 
és a megtört kenyér vételével Krisztus vérében és testében részesedik, 
egyúttal mindennél szorosabb „közösségbe”, azaz kapcsolatba kerül a meghalt 
és feltámadott élô Úrral.262 Tulajdonképpen ez az úrvacsora alkalmain 
megszilárduló közösség az, amit nem szabad kockáztatni a bálványkul-
tuszban való részvétellel (12. vers). 

(17) De az úrvacsorával élô, aki Krisztus vérében és testében része-
sedik, és ezáltal magával Krisztussal kerül közösségbe, ugyanakkor 
azokkal is szoros kapcsolatba, közösségbe kerül, akik hozzá hasonlóan 
részesülnek az úrvacsora által nyújtott javakban. Pál ezt az összefüggést 
az úrvacsorában szétosztásra kerülô kenyér sorsával világítja meg: Mi
vel egy a kenyér, egy test vagyunk „sokan”; ugyanis mindannyian 
az egy kenyérbôl részesedünk. Az apostol kijelentésében vitathatat-
lanul nagy hangsúly esik az „egy” számnévre, mégpedig abban az ér-
telemben, hogy egyetlen kenyérrôl és egyetlen „testrôl” van benne szó. 
Az elôzô vers értelmében a „kenyér” maga az önmagát halálra adó, de 
élô és megdicsôült Úr, a „test” viszont ebben az esetben már az egyház, 
Krisztus egymással kölcsönös és szerves kapcsolatban élô népének közössége 
(lásd 1Kor 12,12). 

Tehát olyan közösség ez, amelyet nem a résztvevôk rokonszenve 
vagy elhatározása hoz létre, hanem közös eredetük, vagyis Krisztus jóté-
teményeibôl való részesedésük. Ha pedig eredetük közös, hiszen mind-
annyian Krisztus javaiból élnek, akkor egymással is élô és elszakítha-
tatlan közösségben vannak. Pár fejezettel késôbb Pál a gyülekezetnek 
ezt a Krisztusban gyökerezô szerves egységét Isten Lelkének munká-
jából és a keresztségbôl vezeti le (lásd 12,13; vö. 1,13), most viszont 
ugyanerre az eredményre jut az úrvacsora mibenlétének kifejtése során. 
Ami ezek szerint végül is egész életet átfogó és meghatározó közösséget te

262 Lásd Ch. Wolff 1982, 53. o.
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remt Krisztus és az úrvacsorázó, valamint úrvacsorázó és úrvacsorázó 
között.

(18) Amiképpen az úrvacsora vételekor létrejövô kötelék Krisztus 
és az ô testében és vérében részesülô között nem tekinthetô következ-
mények nélküli, felszínes kapcsolatnak, úgy a legmagabiztosabb ke-
resztyén sem gondolhatja, hogy részvétele a bálványok kultuszában és 
az ezzel összefüggô áldozati lakomákon nem hagy nyomot életében. 
Ajánlatos ebbôl a szempontból megfigyelniük a test szerinti Izráelt, 
akik — mint ez az elôzôekbôl is kitûnt — a pusztai vándorlás során fel-
cserélték Istent az aranyborjúval, hogy azt imádják, és „egyenek és 
igyanak” a neki szentelt oltárról. Vajon azok, akik ettek az áldozat
ból, nem voltake közösségben az egyiptomi vallási örökségként ma-
gukkal hurcolt bikaimádatnak szentelt áldozati oltárral? — teszi fel a 
kérdést az apostol. Mert nem tekinthetô véletlennek, hogy a bemutatott 
áldozatból részesülôk áhítata az életerôt sugalló bálványistenség hatá-
sára nagy egyetértésben „dorbézolássá” fajult. Aki ugyanis magát va-
laminek az imádatára szenteli, hatása alá is kerül annak, amit imád.

(19—20) Pál érvelése alapján azt lehetne hinni, hogy a bálványisten-
ségnek valóságos léte és ennélfogva valóságos hatalma van. De már 
elébb is (lásd 8,4—5) árnyaltabban fogalmazta meg az általa képviselt 
álláspontot, és ahhoz most is hû marad. Mert ahogyan ott kétségbe 
vonta a bálványok létét, valamint a többistenhit igazát, mégis tud olyan 
létezôkrôl, amelyeket mások isteneknek tartanak, úgy most sem te kinti 
üres képzelôdésnek és ártalmatlan idôtöltésnek a bálványimádást. Mit 
is mondok tehát? — írja. Hogy a bálványáldozati hús valami, vagy 
hogy a bálvány valami? Ellenkezôleg! Semmiképpen sem lehet tehát 
a bálványoknak isteni létet tulajdonítani, és ezzel az állásponttal Pál 
megmarad a zsidó egyistenhit talaján. Mert mindazt — folytatja —, amit 
áldoznak, démoni lényeknek, és nem isteni lénynek ál dozzák. 

Tehát a bálványimádás veszélye a démoni befolyásban van. A korinthu-
si gyülekezet „erôs” tagjainak magabiztossága, sôt elbizakodottsága 
minden bizonnyal az egyistenhitre épülô ismeretre (vö. 1Kor 8,7) tá-
maszkodik. De nem számolnak a démoni lények hatalmával. Bultmann 
ezt a fajta démonhitet az ókori, mégpedig a gnosztikus mitologikus 
világkép számlájára írja, amelyet Pál azért vesz igénybe, hogy világos-
sá tegye: ha az ember Isten helyett a teremtmények világából valamire 
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alapozza az életét, akkor az „ellenséges, romboló hatalommá” válik.263 
Valóban, ha Pál a bálványok isteni létét kétségbe is vonja, bennük még-
is a teremtett világ valamilyen jelenségét ismeri fel. 

Azt azonban nem lehet tagadni, hogy szavaiból olyan személyes szel
lemi hatalmakra kell következtetnünk, amelyeknek nem csupán az em-
beri képzelet tulajdonít létet. Befolyásuk érvényesülhet azokban is, 
akik nem hisznek bennük és nem tartanak tôlük. Olyan „lelki hatal-
mak” ezek, amelyekrôl a korinthusi keresztyének is bôséges tapaszta-
latokat szerezhettek, „mert amikor még pogányok voltak, úgy mentek 
oda a néma bálványokhoz, mintha vonszolták volna ôket” (1Kor 12,2). 
Mindenesetre hatalomra tehetnek szert azok felett, akik kapcsolatba 
kerülnek velük. Ezért óvja ôket az apostol: Azt pedig nem szeretném, 
ha ti démoni lényekkel lennétek közösségben. 

A közösség, másképpen a függô viszony létrejötte az a sarkalatos pont, 
amelyen a húsevés körül zajló vita, vagy még inkább a Krisztusban el-
nyert szabadság távlatainak, illetve korlátainak kérdése megfordul. Pál 
a kialakult feszültséget teológiailag lényegében úgy közelíti meg, mint 
a házasságon kívüli nemi kapcsolatok esetét (lásd 1Kor 6,12kk magya-
rázatát). A korinthusi keresztyének közül egyesek — talán ez esetben 
is a magukat „erôseknek” vélôk — abban a hitben éltek, hogy szabad-
ságukban áll tetszés szerinti nemi kapcsolatot létesíteni, mondván: 
olyan ártalmatlan dologról van szó, mint az evés és ivás (vö. 1Kor 6,13). 
Az apostol ott, abban az esetben félreérthetetlenné teszi az ilyen tév-
hitben élôk számára, hogy az érintkezés, még a hivatásos nemi part-
nerrel is, az egész embert érintô személyes viszony, amely éppen ezért 
nem fér össze a Krisztushoz kötôdéssel. Hasonló a helyzet a bálvány-
áldozati hússal is. Valóban nem válhat lelkiismereti kérdéssé a húsevés, 
még ha valamiképpen annak a húsnak, amelyhez hozzá lehet jutni, 
köze is lehet a pogány vallási szertartásokhoz (vö. 1Kor 10,25—26). De 
abban a pillanatban, amikor valaki keresztyén létére pogány istenség-
nek szentelt áldozati szertartás keretében résztvevôként készül húst 
fogyasztani, még akkor is, ha „reservatio mentalis”-t (belsô elhatáro-
lódást) gyakorolva függetleníteni véli magát, démoni erôk hatókörébe, 
illetve az általuk megigézett emberek közösségébe kerül, és ezzel a 

263 Bultmann 1959, 231. o.
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Krisztushoz fûzôdô viszonyát és az éppen ebbôl táplálkozó szabadságát (lásd 
1Kor 3,22—23) teszi kockára.

(21—22) Mindent egybevetve tehát a levél olvasóinak fel kell ismer-
niük, hogy a kor viszonyai között a helyes magatartás a húsevés tekin-
tetében több gazdasági, étrendi, sôt keresztyén etikai kérdésnél is. 
Hitbeli döntés alkalmává válik, hiszen van olyan eset, amikor a hús fo
gyasztása nem fér össze a Krisztusban hívô ember helyzetével. Krisztus 
uralma ugyanis kizárólagos, de a démoni hatalmak hasonlóképpen min-
denestôl igényt formálnak az ember életére. Értelemszerûen ezért az 
étkezésnek azok az alkalmai sem férnek össze, amelyek egyrészt az Úr 
Krisztussal, másrészt viszont a démoni lényekkel erôsítik a közösséget. 
Ezért azután nem ihatjátok az Úr poharát és a démoni lények po
harát, nem részesedhettek az Úr asztaláról és a démoni lények 
asztaláról — szögezi le Pál. 

Valószínûleg igaza van Goppeltnek, aki szerint a korinthusi „erôsek” 
az úrvacsora jegyeit, a kenyeret és a bort a pogány misztériumkultuszok 
hatására már csak a puszta vétele által is — ex opere operato — hal-
hatatlan létet közvetítô tápláléknak tekintették.264 Ezzel a felfogással 
szemben mutat rá Pál arra, hogy az úrvacsora a Krisztussal való sze-
mélyes kapcsolat megerôsítését szolgálja, amint a bálványoknak be-
mutatott áldozatot követô kultikus étkezés sem ártalmatlan társadal-
mi együttlét, hanem a démoni befolyásnak kiszolgáltató kötôdés al-
kalma. 

A démoni lényekkel való kapcsolattal nemcsak amiatt nem kacér-
kodhat senki, mert a kétféle, egyaránt kizárólagos igény belsô meg-
hasonlásba taszítaná a Krisztushoz tartozókat. Maga az Úr nem hajlandó 
az osztozkodásra. Nem elvekkel van ugyanis dolgunk, hanem az élô Úr-
ral. Vagy féltékenységre ingereljük az Urat? — hangzik el végül is a 
kérdés. Az Ószövetség nem fél az erôs kifejezéstôl, és minden szépítés 
nélkül féltékeny Istenként jellemzi az Urat (       ; vö. 2Móz 20,5; 
34,14; 5Móz 4,24; 5,9; 6,15), sôt amint 2Móz 34,14-bôl is láthatjuk, 
egyenesen a Féltékenynek nevezi ôt. A hagyományos magyar fordítás 
a keménynek érzett „féltékeny” szót „féltôn szeretô”-re enyhíti. Nem 
mintha Pál kételkedne abban, hogy Isten cselekedeteinek a szeretet a 

264 Goppelt 1981, 479. o.
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rugója. De Isten éppen szeretetétôl indíttatva nem tûr meg maga mel-
lett vetélytársat, és szakít azzal, aki parázna módon bálványistenekkel 
szûri össze a levet (vö. 5Móz 32,14; Jer 2,11; 5,7; Róm 10,19). Az 
apostol efelôl nem akar kétséget hagyni senkiben. Valóban minden szé
pítés nélkül féltékeny Isten ô. 

Ha valaki mégis kihívóan megkísérti Istent azzal, hogy helyette vagy 
mellette más befolyásnak teszi ki magát, menthetetlenül a rövidebbet 
húzza, hiszen nem emberekkel vagy démoni erôkkel, hanem a Minden-
hatóval kerül szembe. Talán erôsebbek vagyunk nála? — teszi fel Pál 
a kizárólag nemleges választ eltûrô szónoki kérdést. Lehetünk „erôs” 
keresztyének, amint ezt egyesek Korinthusban magukról hiszik, de 
Istennél nem vagyunk erôsebbek. Isten elég erôs ahhoz, hogy hûsége 
megtartson a kísértésben (vö. 1Kor 10,13), de ahhoz is, hogy szembe-
szálljon azzal, aki megkísérti ôt.

10. a húsfogyasztás lelkiismereti szempontjai 
(10,23—11,1)

(23) Minden szabad, de nem minden használ; minden szabad, de 
nem minden épít.1 (24) Senki se a magáét keresse, hanem a má
sikét. 

(25) Mindent, amit a húspiacon2 árusítanak, egyetek meg, sem
mit sem kérdezôsködve3 a lelkiismeret4 miatt. (26) „Mert az Úré 
a föld és annak teljessége.”5 (27) Ha valaki meghív titeket a hitet
lenek közül,6 és el szeretnétek menni, mindent, amit elétek tesz
nek, egyetek meg, semmit sem kérdezôsködve a lelkiismeret 
miatt. (28) Ha pedig valaki azt mondaná nektek, hogy ez istenek
nek áldozott hús,7 ne egyetek a miatt, aki tudatta ezt veletek, és 
a lelkiismeret miatt. (29) De nem a saját lelkiismeretrôl beszélek, 
hanem a máséról.8 Mert miért is érje vád a szabadságomat más 
ember lelkiismerete miatt? (30) Ha én hálaadással részesülök 
valamibôl, miért tartsanak istenkáromlónak a miatt, amiért hálát 
adok? 

(31) Tehát akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást cseleked
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tek, mindent Isten dicsôségére tegyetek. (32) Ne adjatok okot 
megütközésre sem zsidóknak, sem görögöknek,9 sem az Isten egy
házának.10 (33) Mint ahogy én is minden tekintetben mindenkinek 
megfelelni igyekezem,11 amikor nem a magam hasznát keresem, 
hanem „sokakét”,12 hogy üdvösségben legyen részük. (11,1) Le
gyetek az én utánzóim,13 amiképpen én is Krisztusé.

a Szöveg érteLme a most következô levélszakasz a 8,1-gyel kezdôdô 
és a bálványáldozati hús kérdésével foglalkozó terjedelmes gondolatmenet 
lezárása. a kiasztikus, ölelkezô szerkesztésmódot követve Pál több kitérô 
után visszatér a kiindulóponthoz, és összegzi a teológiai eredményeket. a 
szakasz kijelölésénél feltûnik a 13. században készült és Langton canterbu-
ryi érseknek tulajdonított fejezetbeosztás esendô volta, mert tartalmi okok-
ból kénytelenek vagyunk 11,1-et is ide sorolni.

1Minden szabad, de nem minden használ; minden szabad, de nem 
minden épít: hasonló jelmondatszerû kijelentéssel már volt dolgunk 1kor 
6,12-ben, ahol a felmerült legfontosabb magyarázati kérdéseket is érintettük. 
annyit ezen a helyen is meg kell jegyeznünk, hogy a „minden szabad nekem” 
mondatban megfogalmazott alapelvet a korinthusi gyülekezetben fellelhetô 
„erôsek” (1kor 4,8)265 csoportja vallhatta magáénak, amivel bizonyos módo-
sításokkal maga Pál is egyetértett, mert hatásos megfogalmazása lehet az 
evangéliumi szabadságnak is.

az apostol a jelmondattal kapcsolatban a két helyen — nyilván az össze-
függésnek megfelelôen — eltérô fenntartást hangoztat. 1kor 6,12-ben az 
egyébként korlátlan keresztyén szabadság nem sodorhatja az Istenhez tar-
tozó embert hozzá méltatlan helyzetbe, lealacsonyító függô viszonyba. a 
levélnek ebben a szakaszában azonban a „haszon”, pontosabban az „építés” 
szempontjának alárendeli a szabadság érvényesítését. az „építés” munkája 
és folyamata Pál által különösen is kedvelt kép a kiteljesedés, a cél megvaló-
sítása érdekében történô fáradozás érzékeltetésére. az általa használt kép, 
bár olykor mintha az egyes ember elôrehaladására is utalna (lásd 1kor 8,1; 
14,3?), mégis elsôsorban a közösség kialakulását, megerôsödését és az egyes 
hívônek ebbe a közösségbe történô betagolódását juttatja kifejezésre (vö. 
1kor 3,10; 14,5.26; 2kor 10,8; 12,19; 13,10 stb.).266

2húspiacon: az eredeti szövegben található  szó elsôsorban hús 

265 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetének b) pontja alatt.
266 Lásd Michel: ThWNT 5. 140. kk. és Pfammatter: EWNT 2. 1211. kk. kol.
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eladására szakosodott élelmiszerüzletet jelent. általában a fórumon volt 
található, amint ezt a Pompeiiben és korinthusban talált régészeti leletek 
bizonyítják.267 az állatok levágása a legtöbb esetben másutt történt. így for-
dulhatott elô, hogy a hús eredetérôl kérdezôsködni kellett. 

3semmit sem kérdezôsködve: a görög  ige tartalmazhatja a meg-
ítélés, de a kérdezôsködés mozzanatát is. a Pál által érzékeltetett helyzetnek 
ez utóbbi jelentés jobban megfelel. Barrett felhívja a figyelmünket arra, hogy 
ezen a ponton is kitûnik Pál elvi egyetértése az „erôsekkel”, és hozzáteszi: 
Pál „láthatóan szakít a zsidósággal, amelynek körében a kegyes lelkiismeret 
köteles volt alaposan tisztázni a helyzetet, mielôtt hozzáfogott volna az 
evéshez”.268 ezzel szemben nem látszik valószínûnek, hogy a Pál által fel-
tételezett kérdezôsködés a vendégség alkalmával a zsidó múlt öröksége 
lenne.269 Sokkal inkább eredhet pogányságból visszamaradt félelmekbôl. a 
zsidó vásárló pogány környezetben ugyanis már eleve „kóser” üzletbôl vásá-
rolt, tehát ott, ahol zsidó hentes dolgozta fel a húst, s ennek megfelelôen az 
nem is származhatott pogány templomból. abból viszont a zsidó vásárlónak 
nem kellett gondot csinálnia, hogy mi lett a hús további sorsa, pogány szer-
tartás tartozéka lett-e, vagy sem.270 

4a lelkiismeret: a lelkiismeret mai fogalma nem fedi teljesen azt, amirôl 
Pál kíván beszélni. ebben az összefüggésben inkább az embernek önmagá-
ról kialakított meggyôzôdésérôl van szó.271

5„Mert az Úré a föld és annak teljessége”: ez a teremtéshitbôl fakadó 
hitvallás zsolt 24,1-ben található, de hasonló tartalmú zsoltárrészletet talál-
hatunk még zsolt 50,12; 89,12; 102,26 verseiben, valamint 2móz 19,5-ben 
és 5móz 10,14-ben. ez a hit fejezôdik ki a buzgó zsidó naponként többször 
is elmondott asztali áldásában.272 a szakasz 30. verse minden bizonnyal erre 
a keresztyének által is átvett gyakorlatra utal. 

6Ha valaki meghív titeket a hitetlenek közül: a „hitetlenek közül” elöl-
járó nélküli birtokos esetben van. minden bizonnyal „részelô értelmû” parti-
tivusszal van dolgunk. — nem egy magyarázó véli úgy, hogy a 8,10-ben 
említett esettel szemben most nem bálványtemplomba, hanem magánházba 

267 WbNT 963. kol. Cadbury 1934. Meinardus 1978, 100. o. Ez utóbbi említi, 
hogy a korinthusi romok között találtak olyan feliratot is, amely szerint egy bizonyos 
Lucius nevezetû hentesnek is volt üzlethelyisége az agorán.

268 Barrett 1968, 240. o.
269 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetének b) pontja alatt.
270 Vö. Bill 3. 420. o.
271 Errôl bôvebbet a 8,7-hez fûzött 4. számú szövegértelmezô jegyzetben.
272 Lásd a 10,16-hoz fûzött 3. számú szövegértelmezô jegyzetben.
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szól a meghívás.273 Barrett274 és Conzelmann275 nyitva hagyja a kérdést. Schra-
ge szerint viszont a 28. versben leírt helyzet jobban illik egy templomi „ven-
déglôbe”, mint magánházba. vegyük figyelembe itt is a 8,10-hez írt 10. 
számú szövegértelmezô jegyzetben mondottakat.

7ez isteneknek áldozott hús: a kritikai görög kiadás (nestle—aland 273) 
itt a fôszövegben -t hoz. tartalmilag ugyanarról a húsról, illetve a 
vele kapcsolatos gondról van szó, amelyet Pál a 8. fejezetben -ként 
nevez meg (8,7.10). egyes kevésbé jelentôs görög kéziratok 10,28-ban is 
-t írnak, nyilván a 8. fejezet szóhasználatához igazodva. a két 
változat fontos értelmezési problémát hordoz magában. az  a 
zsidó, illetve nyomában a keresztyén ember szemszögébôl nevezi néven az 
áldozati húst, mert elítélôleg bálványistennek hozott áldozatnak minôsíti azt. 
a  szóból viszont hiányzik ez az elítélô mozzanat, és a pogány em-
ber szemszögébôl, kellô tisztelettel hivatkozik az asztalra kerülô hús erede-
tére. mivel az apostol határozatlan névmással szól arról, aki a hússal kap-
csolatban figyelmezteti a keresztyén vendéget, vannak, akik a 8,10-ben fel-
vázolt helyzetre hivatkozva az illetôben egy „erôtlen lelkiismeretû” keresztyént 
látnak.276 efelé hajlik Schrage is.277 a legtöbb magyarázó azonban pogány 
személyt sejt a figyelmeztetés mögött,278 és ezt az értelmezést valószínûsí-
ti andreas Lindemann is,279 esetleg éppen magát a vendéglátót (27. vers).280 
a  kifejezés kétségtelenül egy pogány ember szájába illik a legter-
mészetesebb módon.

a szó magyarra fordítása is gondot jelent, hiszen kultuszi szakkifejezésrôl 
van szó. a tükörfordítás („szent hús”) nem elég kifejezô, mert nem árulkodik 
az áldozatot bemutató vallási hovatartozásáról. Úgy gondolom, hogy bár 
kissé körülményes, mégis az „isteneknek áldozott hús” forma adja vissza 
legpontosabban az eredeti görög szóban rejlô utalást. 

8De nem a saját lelkiismeretrôl beszélek, hanem a máséról: a hús mi-

273 Weiß 1910, 264. o. Lietzmann—Kümmel 1969, 51. o. Robertson—Plummer 
1914, 221. o. Lindemann 2000, 232. o.

274 Barrett 1968, 241. o.
275 Conzelmann 1969, 217. o.
276 Meyer 1870, 289. o. Weiß 1910, 265. o. Bousset—Heitmüller 1917, 127. o.
277 Schrage 1991—2001, 2. 470. o.
278 Lietzmann—Kümmel 1969, 51. o. Soden 1931, 251. o. Bultmann 1959, 220. o. 

Wendland 1978, 83. o.
279 Lindemann 2000, 233. o.
280 Grotius 1679, 803—804. o. Bultmann 1959, 220. o.
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benlétérôl szót ejtô személyazonosságáról folytatott vitához hasonlóan281 
ebben az esetben is kérdéses, hogy ki az, akinek a lelkiismeretére a vendéges-
kedô keresztyénnek tekintettel kell lennie. mivel az elôzô vers értelmében a 
felvilágosítást nyújtóra és a lelkiismeretre kell ügyelni, nem lehet tudni, hogy 
kinek a lelkiismeretérôl van szó, a felvilágosítóéról-e, vagy az „erôtlen” keresz-
tyén testvérérôl. Bár a levélnek a 8—10. fejezeteken átívelô szakasza elsôsor-
ban a sérülékeny lelkiismeretû keresztyén testvér kíméletére int, most még-
is inkább annak a lelkiismerete kerül elôtérbe, aki a hús eredetét szóvá tette.282 
Lindemann szerint „nem egészen világos”, hogy a tekintetbe veendô „más 
lelkiismeret” azé-e, akitôl a figyelmeztetés származik.283 mosheim,284 Barrett285 
és Schrage286 viszont inkább a másik feltételezés felé hajlik. természetesen 
nem arról van szó, hogy a keresztyén vendég fogyasztása a bálványáldozati 
húsból a pogányban valamiféle lelkiismereti válságot okozna. a „lelkiismeret” 
itt is inkább „meggyôzôdés” értelemben szerepel. ezt a pogány meggyôzôdést 
erôsítené meg a keresztyén azzal, hogy a helyzet ismeretében már tudato-
san, a status confessionis állapotában, mint pogány istenségnek áldozott 
húst fogyasztaná azt, amit a vendégségben elébe raktak. 

9sem görögöknek: Bár a görög szövegben a    szó áll, Schrage szerint 
ebben az esetben nem a görög nemzetiségû vagy mûveltségû emberre utal, 
hanem a bálványimádó, pogány embert jelöli meg. Schrage 1kor 1,22-re hi-
vatkozik, ahol szerinte a szó ugyanezt a feladatot tölti be.287 a szöveg for-
dításánál azután következetesen a „heide” (pogány) fordítást is adja.288 a 
legtöbb magyarázó fordításában mégis ragaszkodik a görög népnévhez, mert 
a páli szóhasználatot árnyaltabbnak találja annál, hogy egyszerûen a sok-
istenhívô ember vallási megjelölését lássa benne. Pál ugyanis gyakran él a 
„zsidó és görög” szópárral, amikor az egész emberiségrôl beszél (vö. 1kor 
12,13; gal 3,28; kol 3,11; róm 1,16; 2,9.10; 3,9; 10,12).289 ám amikor a 
többistenhívô pogányról akar beszélni, inkább a  kifejezést használja. 
amikor 1kor 1,22-ben a görögöket említi, akkor nem általában a pogányokat, 
hanem egyfajta racionális vallási beállítottságot akar jellemezni. talán Win-

281 Lásd a 7. számú szövegértelmezô jegyzetben.
282 Így Ch. Wolff 1982, 61. o.
283 Lindemann 2000, 233. o.
284 Mosheim 1762, 469. o.
285 Barrett 1968, 242. o.
286 Schrage 1991—2001, 2. 470. o.
287 Uo. 474. o. 564. jegyz.
288 Uo. 460. o.
289 Vö. Windisch: ThWNT 2. 510. o.
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dischnek van e tekintetben igaza, aki így fogalmaz: Pálnál „a »görög« meg-
jelölés vagy teljesen rokon értelmû a »pogány« szóval, vagy a görögöket 
tekinti a pogányság legfontosabb képviselôinek”.290

10sem az Isten egyházának: az Újszövetségben oly fontos  szó 
legtöbbször a helyi keresztyén közösséget vagy ennek összejöveteli alkal-
mait jelöli meg. ez a jelentés leginkább a szó többes számú használatában 
mutatkozik meg. viszont a szó egyes számban nem egy esetben Jézus Krisz-
tusnak az egész világon élô egyetlen népét nevezi meg, mint ebben az eset-
ben is (lásd még 1kor 1,2; 11,22; 15,9; 2kor 1,1; gal 1,13; Fil 3,6). a zsidók 
és görögök felsorolásával az apostol az egész emberiséget kívánja egybe-
foglalni. ezt egészíti ki még „az Isten egyháza” említésével, és ezzel mintha 
megelôlegezné az óegyház szóhasználatát, amelyben az egyház gyakran 
szerepel tertium genus-ként, harmadik nemzetségként.291 

11megfelelni igyekszem: az  folyamatos jelen idejû igealak, és fel-
foghatjuk kijelentô módnak. ebben az esetben Pál megállapítaná, hogy ô 
mindenkinek tetszik. nem valószínû azonban, hogy ô ilyet kíván állítani. 
Felfogható viszont praesens imperfectum de conatunak is.292 ebben az eset-
ben szándékot vagy törekvést fejez ki. 

12„sokakét”: meggondolandó, hogy Pál itt a  melléknevet veszi igény-
be, amely „sok” jelentéssel bír — többes számban pedig a „többséget” fejezi 
ki293 —, és nem — ahogy várnánk — a „mindenki” névmást. elképzelhetô, hogy 
a kifejezés megválasztásában a márki úrvacsorai hagyomány („sokakért”) 
hatott Pálra. a márki hagyomány esetében pedig joachim jeremias lehetsé-
gesnek tartja ézs 53,12 áthallását („sokak vétkét”).294 

13Legyetek az én utánzóim: a magyar fordítói hagyomány a Pál által hasz-
nált  szót (lásd még 1thessz 1,6; 2,14; 2thessz 3,7.9; 1kor 4,16) a 
„követés” fogalomkörével ülteti át a magyar nyelvre, pedig ez inkább a jézus 
„után menetelt” kifejezô és elsôsorban az evangéliumokra jellemzô  
szócsoport esetében tekinthetô jogosnak. ez utóbbi szóhasználatban még 
jelentkezik a földrajzi, fizikai értelemben vett követés mozzanata, bár ma 
már, ha valakinek a követôjérôl beszélünk, ez a vonás eltûnik a fogalomból, 
és egy jelentôs személy hívérôl szólunk. ezek a jelentéstartalmak azonban 
félrevezetôk, amikor vissza kívánjuk adni, amit Pál mondani akar. a  

290 ThWNT 2. 513. o. Lásd még Wanke: EWNT 1. 1061. kk. kol.
291 Lásd Schrage 1991—2001, 2. 475. o. 570. jegyz.
292 BD 319. §.
293 BD 245. §.
294 Jeremias 1967, 190. o.
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fogalmában a meghatározó vonás az utánzás. ezért nevezték az ókorban a 
színészek egy bizonyos típusát mimusnak, de helyet kapott az ezzel a szó-
val kifejezhetô tartalom a filozófiai gondolkodásban is.295 Lényegében egy 
magatartás leutánzásáról van szó, és Pál a szó megválasztásával pontosan 
ezt kívánja kifejezésre juttatni.

a LevéLréSzLet kIBontáSa Az a szempont, amelynek alapján a levél 
megírásának idején keresztyének a fogyasztani kívánt húst megválo-
gatták, ma már nem játszik szerepet az étrendünkben. Ha egészségügyi 
szempontból egyébként nem kifogásolható, fogyasztását illetôen más-
fajta ártalom nemigen okoz aggodalmat az étellel kapcsolatban. De 
azzal, hogy Pál ebben a korhoz kötött lelkiismereti kérdésben sem 
elégszik meg felszínes megoldással, és túllépve a megengedés és tiltás, 
a „szabad” vagy „nem szabad” meghatározásának szintjén, általánosabb 
teológiai feladatot lát benne, mondanivalója megôrzi idôszerûségét, és 
hatékony szempontokat kínál másfajta ártalmak kezeléséhez. 

(23) Krisztusban hinni, népének közösségébe tartozni gyökeres sza-
kítást jelentett a korábbi pogány életformával. Fel kellett hagyni egy 
sor olyan beidegzôdéssel, vallási gyakorlattal, amelyek által valaki ko-
rábban biztosítani kívánta a különféle istenségek jóindulatát, és vé-
delmet akart találni ártó hatalmak befolyása ellen. Az életnek ez a 
gyökeres átrendezése sok bizonytalansággal járt együtt: mihez tartsák 
magukat ezek után? Pál nem köti gúzsba híveit az új élet mindenre 
kiterjedô, aprólékos szabályozásával, hanem abból az új helyzetbôl és 
állapotból indul ki, amelybe a benne hívô a Krisztussal való közösségben 
eljutott. Ezért — egyetértve ezzel az állásponttal — hivatkozik a magukat 
érett, erôs keresztyéneknek tudó korinthusiaknak már más összefüg-
gésben is idézett (6,12) jelmondatára: Minden szabad! 

A jelen esetben felhozott kijelentés a korábbinál is általánosabb és 
merészebb. Az ember cselekvését nem szabhatja meg semmiféle idegen 
befolyás, elôítélet. Pál számára a választás szabadsága nem mellékes 
körülmény, hanem alaphelyzet, amelybôl minden cselekvésnek ki kell 
indulnia. Pál a bálványáldozati hús fogyasztásával kapcsolatos, több 

295 Lásd Michaelis: ThWNT 4. 668—669. o.
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fejezeten átívelô gondolatmenete során egy pillanatra sem adja fel a 
szabadságnak ezt a mindent megelôzô szempontját. 

Lehet, hogy felfogásában és a görög cinikus filozófusok alapelveiben 
sok közös vonást fedezhetünk fel. Ennek a filozófiai iskolának a leg-
nevesebb képviselôje, Diogenész gyakran éppen Korinthus városában 
tanított. De az is lehet, hogy Pál teológiájának ez a hangsúlya a zsidó 
törvényértelmezés nyûgei alól történt felszabadulásában leli magyará-
zatát, ahogy ezt Schlatter is gondolja.296 A Galata levélben valóban a 
keresztyén szabadságnak ez a vonatkozása kerül elôtérbe (lásd 2,4; 
5,1). A szabadság mégis jóval több ennél Pál számára. Szerves része 
teológiájának, ami nélkül mondanivalója érthetetlenné és követhetet-
lenné válna. Már maga az evangélium is a szabadságról szól: megsza-
badulásról, „szótériáról” a bûn hatalma alatt folyó élet rabszolgai álla-
potából (Róm 6,16kk). De amirôl a bálványáldozati hús evésével kap-
csolatban most szó van, az elsôsorban azt hangsúlyozza, hogy a bûntôl 
megszabadult új élet létfeltételeihez, mozgásteréhez is hozzátartozik a kény
szerektôl mentes szabadság. 

A szabadságnak ez a hangsúlya két szempontból is teológiai szükség-
szerûség az apostol számára. Egyrészt teremtéshitébôl következôen, 
amint ez a továbbiakban hangot is kap. Felszabadultan élhetünk mind-
azzal, amivel Isten teremtett világában megajándékozta az embert. De 
a Krisztusba vetett hitbôl ugyancsak ez következik. Ha ugyanis Krisz-
tusért van üdvösségünk, akkor az ember felszabadul az önmegváltás 
kényszere alól. Mindezért Pál nem hagy kétséget afelôl, hogy Istentôl 
kapott elhívásunk szabadságra szól. „Szabadságra szabadított meg minket 
Krisztus” — olvashatjuk Gal 5,1-ben.

A korinthusi „erôsekhez” hasonlóan tehát az apostol is meg van 
gyôzôdve arról, hogy Krisztus ismerete és a belé vetett hit felszabadít 
az aggályoskodó, mindenben veszedelmet szimatoló, sarokba szorított 
élet alól. Annak ugyanis, aki Krisztushoz és általa Istenhez tartozik, 
nincs félnivalója, szabad élnie a teremtett világ javaival. Ahogyan már 
1Kor 3,22—23-ban kimondta: „Minden a tietek, ti viszont Krisztusé, 
Krisztus pedig Istené.” Amíg azonban a korinthusi keresztyének ön-

296 Schlatter 1914, 53. o.
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tudatosabb része megrekedt ezen a ponton, Pál számára a mondani-
való érdemi része még hátravan. 

A magyarázók véleménye megoszlik a tekintetben, hogy ebben a záró 
szakaszban vajon kikhez szól elsôsorban az apostol: az úgynevezett 
„gyengékhez” vagy az „erôsekhez”. Wolff például úgy gondolja, hogy 
ezekben a sorokban Pál elsôsorban a „gyengék” lelkiismeretét akarja 
erôsíteni „a hit alapjainak közös átgondolásával”.297 Nem kétséges: az 
apostol anélkül, hogy hitük erôtlensége miatt lerohanná a „gyengéket”, 
a keresztyén ember szabadsága irányába szeretné segíteni ôket. A szabadság 
ugyanis, ahogy errôl már szó esett, lételeme a Krisztusban hívô em-
bernek. „Krisztus erre szabadította fel” ôt (Gal 5,1.13), hogy így aka-
dálytalanul formálódhasson az ô, mármint Krisztus képére (vö. 2Kor 
3,18; Róm 8,29). Ennek érdekében magának a gyengébb félnek is megvan 
a felelôssége, és törekednie kell jobb belátásra jutni. Ezért nem szabad figyel-
men kívül hagyni a bálványáldozati hús kérdésében kifejtett álláspont 
záró gondolatmenetében azokat a mozzanatokat sem, amelyek a „gyen-
géknek” szóló intelmekre utalnak. Feszültséget okozó eltérô álláspon-
tok csak akkor közeledhetnek egymáshoz, ha a szembenálló felek közül 
mindegyik megteszi a reá váró lépést.

Az apostol éppen ezért, bár szeretné a törvényeskedés igáját maguk-
ra vevô, aggályos és megnyomorított életû gyülekezeti tagokat is ki-
mozdítani a tehetetlenség állapotából, a kezdeményezô lépés megté-
telét az emberi együttélés alakításában mégis „az erôsektôl”, a jobb 
adottsággal rendelkezôktôl várja. Nekik ugyanis helyzetüknél fogva a fe
lelôsségük is nagyobb. Mindenekelôtt nagyobb alázatra van szükségük, 
hiszen a bálványkultuszok hatókörében ôk is gyengének bizonyulhat-
nak és elbukhatnak (vö. 1Kor 10,19kk; 1Kor 10,12.22). De most ennél 
nagyobb hangsúly esik arra a szeretetre, amely tekintettel van a hitben 
erôtlenebb keresztyén testvér sorsára. 

Mert ha nincs is korlátok közé szorítva a Krisztusban hívô ember, 
tudnia kell, hogy nem minden használ. A görög kifejezés () 
nem a nyers haszonra utal, hanem arra, ami a „jót elômozdíthatja”,298 
tehát ami ebben az esetben a keresztyén testvér javát szolgálja. A meg-

297 Ch. Wolff 1982, 60. o.
298 Soltész—Szinyei 1978, 629. o.
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fogalmazás azonban nem zárja ki, hogy Pál a keresztyén ember szabad-
ságára törekvôt a saját javának szem elôtt tartására is figyelmezteti (vö. 
1Kor 13,3). Bengel szerint itt még arról van szó, ami az embernek sa-
ját magának hasznos, s a következô megszorítást helyezi elôtérbe: ami 
másoknak elônyös.299 A mások javának és a magunk javának ez a szem-
beállítása azonban nem vall az apostolra. Azt tartja ugyanis, hogy ahol 
az embereket a szeretet fûzi egybe, ott a haszon is, de a kár is azonmód 
átháramlik a másikra (vö. 1Kor 12,26).

A félreértés elkerülése érdekében az apostol ugyanezt másképp is 
megfogalmazza: Minden szabad, de nem minden épít. Az építés a 
rombolás ellentéte, ugyanakkor rendkívüli körültekintést és türelmet 
igénylô feladat. Amíg a rombolás pillanatok alatt megtörténhet, az 
építés rendkívül idôigényes. A szóhoz fûzött szövegértelmezô jegyze-
tekbôl kitûnhet, hogy Pál milyen elôszeretettel él az építés képével, 
amikor egyes keresztyének vagy még inkább a gyülekezeti közösség 
egészének fejlôdésére akarja ráirányítani a figyelmet. Az egymás szá-
mára támaszul szolgáló építôelemek jól szemléltetik a keresztyén em-
ber rendeltetését. Akkor „épül” az egyes hívô is, ha megtalálja és egyre inkább 
betölti a helyét az egészben. Úgy éljen tehát egyenként mindenki a Krisz-
tusban gyökerezô szabadságával — köti az olvasó lelkére Pál —, hogy 
keresztyén testvérét segítse, ahelyett, hogy visszavetné a beilleszkedés 
könnyûnek semmiképpen nem mondható folyamatában.

(24) Az ember szabadságának építô vagy romboló természete azon 
a törekvésen múlik, amely minden megnyilvánulásának hátterében meg-
húzódik. Senki se a magáét keresse, hanem a másikét — adja meg a 
bölcsességirodalomra emlékeztetô300 közmondásszerû tömörséggel a 
kulcsot az apostol az „erôsek” és a „gyengék” harmonikus és gyümöl-
csözô együttéléséhez. A mondatnak az az elônye, hogy nincs megha-
tározva benne sem a személy, sem az, amire törekszik, ezért erôs és 
gyenge egyaránt behelyettesítheti önmagát és mindazt, amit fontosnak 
tart. Egy azonban mindenkiben legyen meg: azt keresse, ami a másik 
javát szolgálja. A „keresés” ebben az összefüggésben nem alkalmi te-
vékenység, hanem beállítottság, mint például az „Isten országának a 

299 Bengel 1952, 183. o. Lásd még Lindemann 2000, 230. o.
300 Lásd Lindemann 2000, 230. o.
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keresése” (lásd Mt 6,33; Lk 12,31; vö. Mt 7,7—8 és párh.), vagy magá-
nak Istennek (ApCsel 17,27), illetve az ô dicsôségének keresése (Jn 
5,44). De kifejezetten a „más javának keresése” a levélnek egy szintén 
hangsúlyos helyén, a szeretet jellemvonásai között is megtalálható 
(1Kor 13,5). Ott derül ki, hogy Pál már levelének ebben a részében is 
tulajdonképpen a szeretetet kéri számon. Mert a Krisztus által elnyert 
szabadság a szeretet uralma alatt találhat magára. A szeretet nem korlátja, 
hanem terepe a szabadságnak.

(25—26) Hogyan érvényesülhet ezek után a keresztyén szabadság és 
szeretet szempontja a mindennapokban? Azt már láttuk a 8. fejezetben 
található kijelentések alapján, hogy a hús fogyasztása körül felmerülô 
gondok jóval többet jelentettek étrendi kérdéseknél. Pál sem veszi fél-
vállról a korinthusi gyülekezetben ezzel kapcsolatban felgyülemlett 
feszültségeket. Megzavarhatták egyesek lelki nyugalmát, szembeállít-
hatták egymással a gyülekezet tagjait, és amit a magyarázók nemigen 
szoktak számításba venni, elidegeníthették a keresztyéneket attól a 
környezettôl, amelybe küldettek. Pedig az apostol az evangéliummal 
összeférhetetlennek tartott minden kegyes elkülönülést és bezárkózást. Már a 
levele elején, 5,10-ben kénytelen elhárítani egy lehetséges félreértést. 
Korábbi intelmének értelmében ugyanis a gyülekezet tagjainak kerül-
niük kell a paráznákkal való találkozást. Azonban Pál szerint ez nem 
jelentheti azt, hogy még csak szóba sem állhatnak erkölcsileg kifogá-
solható emberekkel, „mert akkor a világból is ki kellene menniük”. Ez 
pedig képtelenség annak számára, akinek személyválogatás nélkül kell 
Urát képviselnie az emberek között.

Mindezt szem elôtt kell tartanunk, hogy megérthessük Pál alapos 
teológiai megfontolásból leszûrt és borotvaélen táncoló gyakorlati út-
mutatásait. Az elsô tanács a leggyakrabban elôforduló döntési helyzet-
tel függ össze: Mindent, amit a húspiacon árusítanak, egyetek meg, 
semmit sem kérdezôsködve a lelkiismeret miatt. Ha nem is túl 
gyakran, de olykor minden városi polgár — fôként a szegényebb nép-
osztályból valók — kénytelen volt húsigényét a város központi helyén, 
a fórumon található üzletekben kielégíteni. A 8,1-hez fûzött 1. számú 
szövegértelmezô jegyzetbôl már képet kaphattunk a húsellátás kora-
beli helyzetérôl, fôként annak vallási vonatkozásairól. Könnyen elô-
fordulhatott, hogy az árusított hús valamilyen kapcsolatban volt a po-
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gány bálványáldozatokkal. De nem feltétlenül, mert különben nem 
volna értelme a kérdezôsködésnek.301 Ám a keresztyén vásárlónak egy-
általán nem kell kérdeznie semmit, sem a hús eredete, sem a mészáros 
kiléte felôl.302 Joggal mutat rá Barrett, hogy ez az apostoli útmutatás 
már milyen messzire esik a zsidóság gyakorlatától, amely kizárta min-
den olyan hús fogyasztását, amely nem volt „kóser”, tehát amely nem 
felelt meg a rituális elôírásoknak.303 

Pál szerint tehát a piacon vásárolható hús esetleges kapcsolatából a 
bálványkultuszokkal nem kell „lelkiismereti” kérdést csinálni, vagyis 
nem kell félni attól, hogy ha ez elôfordul, az árthat az Istennel való vi-
szonynak. A húsban önmagában nem lakozhat rontás, Pál elutasítja a 
mágikus világképet. Azon a hiten és bizalmon fordul meg minden, amivel 
a jelenségeket fogadjuk és megajándékozzuk (vö. Róm 14,23). Mindazt 
pedig, amivel élünk, a teremtéshit alapján Isten ajándékának tekint-
hetjük, ezért a zsidó asztali áldás szerint hálaadással (lásd 30. vers) és 
bátran élhetünk vele. Ezt támasztja alá a 24. zsoltár 1. versébôl vett 
idézet: Mert az Úré a föld és annak teljessége. 

Vita van afelett, hogy ez a bálványáldozati hússal kapcsolatos elsô 
állásfoglalás a korinthusi gyülekezet melyik irányzatának szól. Schrage 
amellett van, hogy az „erôseknek”, aminthogy az elôzô, a bálványkul-
tuszban való részvétel veszedelmérôl szóló szakasz címzettjei is ôk 
voltak.304 Lindemann szerint viszont az apostol szeme elôtt az egész 
gyülekezet és annak minden tagja ott lebeg.305 A szakasz gondolat-
menete mégis Wolff véleményét támasztja alá, aki — fôként a zsoltár-
idézetre hivatkozva — mindenekelôtt az „erôtleneknek” szóló biztatást 
lát a szakaszban.306 Pál ugyanis, aki magát is az „erôsek” közé sorolja, 
és az ô álláspontjukat osztja (lásd Róm 15,1),307 szeretné hitben erô-
sebbé és ellen állóbbá tenni a gyengéket, de ezt, ahogy Wolff megjegy-
zi, nem az „erôsek” rámenôsségével, hanem lelkiismereti görcsöket 

301 Lásd Lindemann 2000, 230—231. o.
302 Lásd uo. 231. o.
303 Barrett 1968, 240. o. Hasonlóképpen vélekedik Fee 1987, 482. o.
304 Schrage 1991—2001, 2. 466. o.
305 Lindemann 2000, 231. o.
306 Ch. Wolff 1982, 59. o.
307 Lásd még Barrett 1968, 240. o.
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feloldva, „pusztán a hitbeli alapok együttes átgondolása révén”308 szeretné 
elérni. 

(27) De bálványáldozati hússal akkor is dolga akadhat egy keresz-
tyénnek, ha vendégségbe hívják, és ott kínálják meg vele. Egy-egy ilyen 
eset bonyolultabbá teszi a helyzetet, mint a piacon történô egyszerû 
húsvásárlás. Most már az ügyben más is érdekelve van, nem csak a 
saját használatra húst vásárló. Nem lehet tudni, hogy hová szól a meg-
hívás. 1Kor 10,20-ra utalva nem egy magyarázó kizártnak tarja, hogy 
a 8,10-ben említett színhely, a bálványtemplom ilyen célokra rendel-
kezésre bocsátott helyisége szóba jöhessen, s csak a magánháznál ren-
dezett alkalom jöhet számításba. Ez az állítás azonban gyenge lábakon 
áll, mert ha az összejövetel helyszíne a részvétel lehetôségét meghatá-
rozná, az apostol ezt valamilyen módon bizonyára jelezte volna. Ter-
mészetesen jóváhagyó álláspontja nem terjed ki a pogány istenek tisz-
teletére rendezett áldozati alkalmakra. Ez utóbbi ugyanis olyan eset 
volna — érvel Wolff309 —, amikor a kérdezôsködésre nem is kerülhetne 
sor, hiszen a hús eredete annyira nyilvánvaló. 

A legegyszerûbb volna a bálványáldozati hússal történô találkozás 
lehetôségét kizárni, és az ilyen együttléttôl távol maradni. Az apostol 
viszont semmiképpen sem akarja a Krisztusban hívôt elszigetelni ro-
konaitól és ismerôseitôl, és a meghívás elfogadását szabaddá teszi szá-
mára. Ha valaki meghív titeket — írja Pál — a nem hívôk közül, és el 
szeretnétek menni, akkor tegyétek meg, és mindent, amit elétek 
tesznek, egyetek meg, semmit sem kérdezôsködve a lelkiismeret 
miatt. Értsd: a hús visszautasításával ne adjatok okot a faggatózásra, 
és a feltálalt hús eredetérôl ti se faggassátok a vendéglátót. Ahogyan a 
húspiacon, úgy a vendégségben is szükségtelen lelkiismereti gondot 
okozni magatoknak a húsevésbôl, mert amit Isten teremtett, az nem 
állhat Isten és közétek. 

(28—30) Látszólag nem sokban különbözik az elôzôtôl az apostol 
által felhozott következô helyzet. Ugyanúgy nem hívô vendéglátó ré-
szérôl szól a meghívás, és ugyanúgy hús kerül az asztalra. Van azonban 
egy fontos különbség, és ez az a pont, ami miatt az apostol az esetet 

308 Ch. Wolff 1982, 60. o.
309 Uo. 60. o. 316. jegyz.
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homlokegyenest más elbírálásban részesíti. Ez utóbbi együttléten 
ugyanis az egyik vendég vagy még inkább maga a vendéglátó tájékoztat
ja vendégét a feltálalt hús eredetérôl. Ha pedig valaki azt mondaná nek
tek — teszi fel Pál —, hogy ez isteneknek áldozott hús, ne egyetek a 
miatt, aki tudatta ezt veletek, és a lelkiismeret miatt. 

A vendégeskedés során tehát kiderül, hogy a feltálalt hús valamelyik 
pogány istenség oltáráról került az asztalra. A figyelmeztetés indítéka 
homályban marad. Mindenesetre feltételezhetô, hogy aki szóvá tette a 
hús eredetét, tisztában volt keresztyén asztaltársa hitbeli hovatartozá-
sával. Ha szólt, ezt talán jóindulatból tette, de az is lehetséges, hogy 
kötözködni akart vele. Bármi álljon is a háttérben, egy bizonyos: az 
együttléten színvallást, pontosabban hitvallást igénylô helyzet (status 
confessionis) állt elô. Ha a meghívott keresztyén vesz a húsból, vagy 
azt valamilyen kifogással elhárítja magától, hitbeli meggyôzôdését fedi 
fel. A helyzet tehát egyértelmûvé vált, ezért az apostol azt várja el ke-
resztyén testvérétôl, hogy ne fogyasszon a húsból, tekintettel a figyel-
meztetôre és a lelkiismeretet érintô következményekre. 

Pál érzi, hogy a szabadságukkal öntudatosan élô „erôs” hitûek és az 
aggályosabb hitû „gyengék” viszonyában kialakult helyzet miatt állás-
foglalása félreérthetô. Ezért kijelentését egyértelmûvé kívánja tenni, 
és világossá teszi, hogy a húsfogyasztásnak az említett esetben történt 
elutasításával nem a „gyenge hitûek” lelkiismereti aggályait támasztja 
alá: De nem az ember saját lelkiismeretérôl beszélek, hanem a 
máséról. Személy szerint tehát minden Istent ismerô és benne hívô 
ember bátran élhet a teremtett világ javaival (lásd 10,25—26). Viszont 
tekintettel kell lennie mindarra, ami a másik emberben megy végbe, 
jelen esetben elsôsorban arra, akitôl a figyelmeztetés származik. Nem 
mintha Pál lelkiismeret-furdalást tételezne fel egy pogány emberrôl. 
De mindenképpen hamis képet kapna arról az Istenrôl, akiben keresz-
tyén vendége hisz,310 és talán a kor szünkretista módján, a vallások 
összekeverésével csupán egynek tekintené a pogány istenségek sorában. 
Vagy a vendéglátó esetleg csak megerôsödne a maga pogány mivoltá-
ban. Ha pedig így van, akkor a helyzet a hit megvallása alkalmán túl-
menôen egyúttal a szeretet gyakorlásának alkalmává is, azaz „status 

310 Lásd Lindemann 2000, 233. o.
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charitatis”-szá lett. Ennek megfelelôen Pál szerint az az igazán „erôs”, 
aki a szeretet szempontját tartja szem elôtt.

Ezek szerint mindaz, ami az embernek magának érték és jó, csakis 
addig lehet az, míg másnak nem válik kárára. Mert miért is érje vád 
a szabadságomat más ember lelkiismerete miatt? — teszi fel a kér-
dést az apostol önmagára is vonatkoztatva. A szabadság a Krisztusban 
hívô ember Urától kapott lételeme (1Kor 9,19; 3,22—23; vö. 1Kor 6,12; 
10,23; Gal 5,1), amely azonban abban a pillanatban visszájára fordul, 
amikor valakinek Isten felé vezetô útjába akadályt gördít. Hogy ne il-
lethesse ilyen vád a keresztyén embert, inkább önként és szabadon le
mond arról, ami egyébként jogában állna (vö. 1Kor 8,13; 9,12). 

De a hús eredetének felfedése következtében elôállott kiélezett hely-
zetben kárt vallhat Isten dicsôsége is. Ezért toldja meg Pál az elôzô 
kérdést egy másikkal: Ha én hálaadással részesülök valamibôl, mi
ért váljak istenkáromlóvá a miatt, amiért hálát adok? A legtöbb 
magyarázat elveszi a mondat élét. A  igét hol „rágalmat 
szenvedni”,311 hol pedig „korholásban részesülni”312 értelemben szelí-
dítik meg, mintha a vendégségben részt vevô keresztyén becsülete fo-
rogna kockán. Holott a szó egyértelmûen istenkáromlásra utal, még-
pedig a cselekvôre visszaható (mediális) értelemben. Tehát az, aki 
köztudottan bálványáldozati húst eszik, Istent állítja be hamisan, Is-
tenre hoz gyalázatot, és így istenkáromlóvá teszi magát. A vendéglátó, 
de talán más vendégek is jól tudják, hogy kivel van dolguk. Valószínû, 
hogy a szóban forgó keresztyén az evést Istennek szóló hálaadással 
kezdte (lásd 26. vers), s így ellentmondásba keveredett önmagával, 
mert amiért hálát adott, az istenkáromlás eszközévé vált. A magát 
„erôsnek” vélô, magabiztos keresztyénnek tehát számolnia kell azzal, 
hogy egy nem várt fordulat a vendégségen kivetkôztetheti ôt mind-
abból, ami nélkül senki nem tartozhat Istenhez. 

(31—32) Miután Pál sok oldalról rámutatott a bálványáldozati hús 
fogyasztásával kapcsolatos, gyülekezetet megosztó kérdések helyes 
megközelítésére, szokása szerint befejezésül összefoglalja és még egy-
szer nyomatékossá teszi a legfontosabbakat. Ezt az elôzô gondolat-

311 Ch. Wolff 1982, 58. o. Orr—Walther 1976, 256. o. Lindemann 2000, 228. o.
312 Conzelmann 1969, 206. o. Barrett 1968, 239. o. Schrage 1991—2001, 2. 460. o.
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menethez képest fordított sorrendben teszi, azaz a kiasztikus, ölelkezô 
szerkesztés elvét követi. Utoljára annak a lehetôségét vetette fel, hogy 
a bálványáldozati hús tüntetôen történô elfogyasztása Istenre hozhat 
gyalázatot. Most viszont elsô helyen a Krisztushoz tartozó ember cse-
lekvésének minden mást megelôzô szempontját emeli ki: Akár esztek, 
akár isztok, vagy bármi mást cselekedtek, mindent Isten dicsô
ségére tegyetek. Az, hogy az emberi lét végsô értelme Isten dicsôségének 
szolgálata, lépten-nyomon elôtérbe kerül az egész Szentírásban, de kü-
lönösen is hangsúlyossá válik a páli életmûben (vö. 1Thessz 2,12; 1Kor 
11,7; 15,28; 2Kor 1,20; 4,6; Gal 1,5; Róm 11,36; 15,7 stb.). Dicsôsége 
gyarapítására valójában nem is Istennek van szüksége, hanem magá-
nak az emberiségnek, hiszen amint Pál megfogalmazza Róm 3,23-ban: 
„Mindnyájan nélkülözzük Isten dicsôségét.” Isten dicsôsége pedig gyak-
ran a leghétköznapibb dolgokon múlik, „evésen és iváson”. Igaz, ez 
történhet kiélezett helyzetben, „status confessionis”-ban, amikor az 
ember „démonok asztaláról eszik” és „a démonok kelyhébôl iszik” (vö. 
1Kor 10,21—22).313

Ezért, habár a Krisztusba vetett hit felhatalmazást ad a szabad cse-
lekvésre, annak, aki ebben a kiváltságban részesült, mégis ügyelnie 
kell, hogy ne adjon okot a megütközésre sem zsidóknak, sem gö
rögöknek, sem az Isten egyházának. Az apostol szerint tulajdon-
képpen mindenkire tekintettel kell lenni, mert számára a „zsidó” és a 
„görög” ember az egész emberiséget testesíti meg (vö. 1Kor 1,22.24; 
12,13; Gal 3,28; Kol 3,11; Róm 1,16; 3,9; 10,12). Az emberiségnek ez 
a felosztása elnagyoltnak tûnhet, mégis alkalmas két egymástól eltérô 
gondolkodásmód (lásd 1Kor 1,22) vagy az egyistenhit és a többistenhit 
kérdésében vallott meggyôzôdés (lásd Róm 2,17kk) megkülönbözte-
tésére. 

Ebbôl a szempontból már színre lépett egy harmadik embercsoport is, 
Isten egyháza. A végidôknek az a közössége, amelyet Krisztus evangé-
liuma hívott létre, ahol a hívôket az Istennek Krisztusban nyilvánva-
lóvá lett szeretete köti hozzá és egymáshoz. De ebben a közösségben 
is van különbség a benne résztvevôk között, mégpedig a közös hit te-

313 Ch. Wolff 1982, 62. o.
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herbírását illetôen. Vagyis, ahogy több fejezeten keresztül tanúi lehet-
tünk, az „erôsek” és a „gyengék” között. Ezért az Isten egyházában is 
számos alkalom adódik a megütközésre. 

Ilyen sokfelôl támasztott igénnyel találkozva vajon az az apostol kí-
vánsága, hogy mindenkinek eleget tegyen az ember? Nyilván távol áll 
ettôl, mert az Isten tetszésének keresése kizárja ezt (lásd 1Thessz 2,4; 
Gal 1,10). Csupán vigyáznia kell mindenkinek a gyülekezetben, nehogy 
szóval vagy cselekedettel valakit is akadályozzon az Istenhez vezetô úton, Isten 
dicsôségének felismerésében és szolgálatában.

(10,33—11,1) Erre a mások sorsát szem elôtt tartó kíméletes élet-
vitelre az apostol maga is szeretne példát mutatni. Ô is igyekszik 
mindenkinek mindenben megfelelni, mégpedig abban, hogy nem a 
maga hasznát keresi, hanem „sokakét”. Ebben egyedül az a szem-
pont vezérli, hogy minél többen Istenre találjanak, és így üdvösségben 
legyen részük (lásd 1Kor 9,19kk). Olyan, az ember egész lényét meg-
határozó és mindenre kiterjedô magatartás ez, amilyennek az imént 
Isten dicsôségének szolgálatát is jellemezte. Pál szerint azonban ez a 
két törekvés nemhogy kizárná, hanem éppen feltételezi egymást. Mert 
ha valaki Isten dicsôségére akar élni, akkor embertársa javát kell szem 
elôtt tartania, és ha embertársa javát szolgálja, akkor pedig azt Isten 
kedvéért teszi. Isten dicsôsége ugyanis szeretetének megnyilvánulásában csú
csosodik ki.

Mivel az apostol így fogja fel élete értelmét, jogosan szólítja fel a 
korinthusiakat, hogy legyenek az ô utánzói (lásd 1Kor 4,16), és ennek 
megfelelôen tulajdonképpen Krisztuséi, mert Pál is a Krisztust utá
nozza. Sok mindenben nem tud senki felnôni Krisztushoz, de abban 
igenis utánoznia kell őt az övéinek, amit ô egész életével tanúsított: a 
másokért áldozatul adott élet van Isten dicsôségére. Néhány magyarázó ki-
tartóan képviseli azt az álláspontot, hogy Pál ezen a ponton nem Jé-
zusnak a földi élete útján tanúsított magatartásán tájékozódik, hanem 
halálán és feltámadásán.314 Ez a feltételezés Jézus húsvét elôtti valósá-
gos történetének és a húsvét utáni keresztyének felfogásának az utób-
bi két évszázadban divatos szembeállításán alapszik, az újszövetségi 

314 Conzelmann 1969, 212. o. Lindemann 2000, 235. o.

Korinthus.indd   477 2008.04.02.   8:21:45



478

tudományban kedvelt megfogalmazással a történeti Jézus és a hirdetett 
Krisztus megkülönböztetésén. Nagyon valószínûtlen azonban, hogy 
maga az apostol a mai kutatók fejével gondolkodott volna. Ô nagy va-
lószínûséggel azon a meggyôzôdésen volt, hogy az a Jézus halt meg és 
támadt fel az emberekért, aki a halála elôtt is az emberekért élt. Éppen 
ez teszi megkerülhetetlenné halálát és feltámadását, és ezért lehet kö-
vetendô példa minden ember számára.
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Újra a levélnek egy több fejezetet átfogó és egyetlen nézőpont alá ren-
dezhető gondolatmenetével van dolgunk, amely tartalmi tekintetben 
merőben eltér a megelőző levélrészletnek inkább az egyéni keresztyén 
életet érintő mondanivalójától. Pál most rátér a közösségi életben, pon-
tosabban a korinthusi gyülekezet összejövetelein tapasztalható rendelle-
nességekre, illetve azok helyreigazítására. Valószínűleg — szemben az 
eddig felmerülő kérdésekkel (lásd 7,1; 8,1) — most nem a gyülekezet 
fordul eligazításért az apostolhoz, hanem valaki révén, talán Sztefanász 
(lásd 1Kor 16,15kk) által szerzett tudomást Pál az áldatlan fejlemé-
nyekről. Bizonyára ez a két szakasz között meglévő különbség fejeződik 
ki abban, hogy most nem az előzőekre utaló , hanem a továbbve-
zető  kötőszó vezeti be a mondanivalót. 

Az apostol a gyülekezet istentiszteleti életének három területét veszi 
szemügyre. Először is kifogást emel a prófétáló nők szolgálata ellen — 
távolról sem azért, mert asszonyok a gyülekezeti alkalmakon a Lélek 
indítására prófétálnak, hanem mivel ezt fedetlen fővel teszik (11,2—16). 
A szeretetlakomával egybekötött úrvacsorai együttléttel sincs minden 
rendben. Aminek a gyülekezet javát kellene szolgálnia, a helytelen úr-
vacsorai felfogás és gyakorlat következtében kárára van (11,17—34). A 
legtöbb teret a „kegyelmi ajándékok”, a „karizmák” kérdésének szen-
teli. Úgy tűnik, hogy a korinthusi gyülekezetben mindennél többre 
becsülték a „nyelveken szólás” — valamiféle extatikus beszéd — lelki 
ajándékát (12,1—14,40). A 12. fejezetben alapvető fejtegetést találunk 
Istennek a karizmákat illető szándékáról és az azokkal való gazdálko-
dásáról. A 14. fejezetben pedig Pál a gyülekezet javának szempontjából 
értékeli a különböző karizmákat. A két fejezet között meghúzódó sza-
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kasz a méltán nevezetes „szeretet himnusza”, amelyet gyakran idéznek 
az összefüggésből kiragadva. Pedig a mondanivalója sok szállal kötődik 
az előtte és utána olvasható részekhez. Itt mutat rá az apostol arra a 
mindent felülmúló útra, amelyen járva többek között a karizmák körül 
kialakult versengésben is el lehet igazodni.

Elképzelhető, hogy az apostol által érintett témák sorrendjében va-
lamiképpen az istentiszteleti élet valóságos menete tükröződik. Bornkamm 
feltételezése szerint az „igei istentisztelet” megelőzhette az „úrvacso-
rai istentiszteletet”, amiképpen Pál is ezt a sorrendet követi. Sőt Born-
kamm nem tartja lehetetlennek, hogy a kettő el is különülhetett egy-
mástól.1 Ezzel szemben Peter Lampe úgy véli, hogy a szentségi va csora 
a korabeli szimpóziumhoz hasonlóan énekkel, tanítással, próféciákkal, 
nyelveken szólással folytatódik, ahogy Pál is az úrvacsorán előforduló 
visszásságokat helyreigazító rész (11,17—34) után veszi elő az utóbbi 
istentiszteleti elemekkel foglalkozó kérdéseket.2 De már maga a két 
eltérő vélemény is amellett szól, hogy az istentiszteleti élet kérdéseinek 
a levélben található sorrendjéből nehéz megbízható következtetést le-
vonni a korinthusi istentiszteletek menetére vonatkozóan. 

A levélnek ez a négy fejezetet összefogó, jelentős részlete összefüg-
gő és átgondolt mondanivaló benyomását kelti. A magyarázók közül 
mégis sokan feltételezik, hogy az eredetileg különálló részeket később 
szerkesztették egybe. Ebben az esetben elsősorban nem belső, tartalmi 
érveket sorakoztatnak fel, hanem a levél, jobban mondva a két korin-
thusi levél összetoldozásáról kialakított elméletükhöz igazodnak. A 
különféle elképzelések olyan mértékben elburjánoztak, hogy Schmit-
hals a két levelet már tizenhárom, eredetileg különálló levél egybeöt-
vözésének véli.3 Természetesen a most következő levélrészletnek is 
áldozatul kellett esnie az általa feltételezett nagyobb mértékű utólagos 
átrendezésnek. 

A sokféle lehetséges változat közül elég, ha Udo Schnelle nemrég 
megjelent újszövetségi bevezetése alapján4 a legjellemzőbbeket említ-

1 Bornkamm 1966, 113. o. 2. jegyz.
2 Lampe 1991, 201. o.
3 Lásd az I. fejezet 1. alfejezetének c) pontja alatt.
4 Schnelle 1994, 83. o.
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jük meg. Weiß nem szedi ízekre 1Kor 11—14. fejezeteit, de a másod-
jára írt levél részének tekinti. Dinkler is meghagyja egymás mellett 
ezeket a fejezeteket, de szerinte az első levélben kapták meg azokat a 
gyülekezet tagjai. Schenk ugyancsak az első levélbe utalja — és vele 
együtt Sellin is —, de csak a 11. fejezetet. A többi hármat viszont más-
hova sorolja, mégpedig egy harmadik levélbe. De ami igazán meghök-
kentő, a 13. fejezetet, a szeretet himnuszát a 14. fejezet mögé il leszti. 
Ennél már csak Weiß eljárása különösebb, aki 8,13 után véli megtalál-
ni a 13. fejezet helyét.5 Látható, hogy a különböző megoldási kísérletek 
gyengítenek minden olyan érvet, amely egy ilyen mértékű felaprózást 
elfogadhatóvá szeretne tenni. 

1. a prófétáló asszonyok fejének befedésérôl 
(11,2—16)

(2) Azért pedig megdicsérlek titeket, hogy minden tekintetben1 
emlékezetetekbe idéztek engem,2 és ahogy meghagytam3 nektek, 
úgy tartjátok meg a rendelkezéseket.4 (3) De tudatni akarom ve
letek, hogy minden férfi feje5 a Krisztus, az asszony feje pedig a 
férfi,6 a Krisztus feje pedig az Isten. (4) Minden férfi, akinek imád
kozás vagy prófétálás közben7 valami lecsüng a fejéről,8 szégyent 
hoz a fejére. (5) Minden asszony azonban, aki viszont fedetlen 
fővel imádkozik vagy prófétál, szégyent hoz a fejére, mert egy és 
ugyanaz a megborotválttal.9 (6) Mert ha nem fedi be a fejét az 
asszony, akkor nyiratkozzék is meg; ha pedig visszatetszőnek tű
nik neki hajának lenyírása vagy leborotválása, fedje be kendővel 
a fejét.10

(7) Mert a férfi ugyan nem köteles letakarni a fejét, lévén ő Is
ten képmása11 és dicsősége. Az asszony viszont a férfi dicsősége. 
(8) Mert nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfi
ból.12 (9) És mert nem a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az 
asszony a férfiért. (10) Ezért köteles az asszony hatalmi jelt13 vi

5 Weiß 1910, 311. o.
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selni a fején az angyalok miatt.14 (11) Még sincs15 az Úrban16 sem 
asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül. (12) Mert amikép
pen az asszony a férfiből van, úgy a férfi is az asszony által. Mind
kettő pedig az Istentől. 

(13) Ítéljétek meg önmagatokban: Illendőe az asszonynak fe
detlen fővel imádkoznia Istenhez? (14) Nem taníte maga a ter
mészet is arra titeket, hogy a férfi számára bizony szégyen, ha 
megnöveszti a haját, (15) ha pedig az asszony növeszti meg a ha
ját, dicsőség a számára? Mert neki fejkendőül adatott a hosszú 
haj. (16) Ha pedig valakinek vitatkozni van kedve: minekünk ilyen 
szokásunk17 nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. 

a Szöveg érteLme 1minden tekintetben: az eredeti szövegben , 
tehát önmagában álló többes számú semleges tárgyeset található, ezért vo-
natkoztató értelmû határozószónak tekinthetô.6 

2emlékezetetekbe idéztek engem: a görögben birtokos esetbe tesszük, 
amire vagy akire emlékezünk.7 jelen esetben a -val az emlékezés tárgyát 
a levél írója önmagában jelöli meg. a  a  praesens redup-
likációs ige perfectumi, azaz befejezett múltú alakja. De tulajdonképpen a 
jelen idôt adja vissza.8 

3meghagytam: a  ige ebben az összefüggésben valamilyen ha-
gyomány közvetítését megjelölô szakkifejezés (lásd még 1kor 11,23; 15,3; 
apCsel 16,4). 

4a rendelkezéseket: tulajdonképpen itt is az elôzô megjegyzésben talál-
ható szócsaládhoz tartozó  szerepel, amelyet „hagyomány”-ként is 
fordíthatnánk. értelemszerûen azonban az istentiszteleti életre vonatkozó 
rendelkezésekrôl van szó. Igaz, ugyanakkor ezek a rendelkezések valószí-
nûleg a közös keresztyén hagyományanyaghoz is tartoznak (lásd 16. vers). 

5feje: a fej () az Újszövetségben igen sokszor átvitt, metaforikus 
értelemben fordul elô, és valakinek vagy valaminek az irányítóját jelöli meg 
(lásd még például kol 1,18; ef 4,15).

6a férfi: mivel az eredeti szövegben nincs kimondottan szó „az asszony 
férfijáról”, vagyis a férjérôl, de ugyancsak nincs szó a gondolatmenetben „a 
férfi asszonyáról”, tehát a feleségrôl, ezért az apostol szavait az egész fér-

6 Vö. BD 154. §.
7 BD 175. §.
8 BD 341. §.
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fi- és nôi nemre vonatkoztathatjuk. a gondot most a gyülekezet alkalmain 
fellépô szolgálattevôk nemük képviselôiként, és nem mint házastársak okoz-
zák. nem is tételezhetô fel, hogy a gyülekezet színe elôtt megszólaló nôk 
mindegyike férjezett lett volna.

Feltehetnénk a kérdést: vajon a magyar fordításban az „asszony” vagy a 
„nô” változat simul-e bele inkább az apostol gondolatmenetébe? a Magyar 
értelmezô kéziszótár az „asszony” címszó alatt két fôjelentést ad meg: a) 
férjes, özvegy vagy elvált nô; b) felnôtt nô. Fôként ez utóbbi értelem miatt 
jobbnak látszott megmaradni az „asszony” változat mellett, hiszen gyermek-
korán már feltehetôleg túl lehetett az a nô, akinek illett a fejét befedni. 

7prófétál: az újszövetségi gyülekezetekben mûködô próféták valószínûleg 
abban hasonlítanak ószövetségi elôdeikhez, hogy az Úr, ebben az esetben 
a feltámadott és élô Úr közvetlen kinyilatkoztatását adják tovább a gyüleke-
zeteknek. Legalábbis erre következtethetünk abból, amit Pál róluk — különö-
sen 1kor 14,22kk-ben — mond. Franz Schnider9 a gyülekezetben szolgálatot 
tevô prófétákról a következôket írja: „az Újszövetség tanúsága szerint a kü-
lönbözô gyülekezetekben olyan személyek voltak találhatók, akiket próféta-
ként jelöltek meg. 1kor 12,28—29-ben és ef 4,11-ben az apostolokkal és 
tanítókkal, Lk 11,49-ben, valamint ef 2,20-ban és 3,5-ben az apostolok mel-
lett. jel 18,20-ban a szentekkel és apostolokkal együtt fordulnak elô. ebbôl 
arra következtethetünk, hogy az itt megnevezett próféták gyülekezeteikben 
külön tisztséget töltöttek be. ezt a tisztséget azonban a hézagos forrásanyag 
miatt nehéz pontosan leírni.”10

8valami lecsüng a fejérôl: mivel a  elöljárószó birtokos esettel több-
nyire a lefelé mutató irányt jelöli, jónak látszott a  kifejezést 
ennek érzékeltetésével magyarra fordítani. ebben az esetben a nôi módra 
kendôvel lefedett imádkozó és prófétáló férfi hoz szégyent a fejére, feltéte-
lezhetôen magára krisztusra, akirôl éppen imént beszélt Pál úgy, mint „a 
férfi fejérôl” (3. vers). a zsidó férfiak ugyanis valószínûleg már akkor sem 
vehettek részt kis kerek fejfedô nélkül az istentiszteleten, és az ô esetükben 
e nélkül megjelenni lett volna szégyen.

9mert egy és ugyanaz a leborotválttal: a huszadik század elsô felében 
keletkezett kommentárok Pál szavaiban rabszolganôkre, prostituáltakra vagy 
éppen leszbikusokra tett célzást látnak.11 Újabban azonban a magyarázók12 

 9 EWNT 3. 447—448. kol.
10 Lásd még Friedrich: ThWNT 6. 849. kk.
11 Vö. Schrage 1991—2001, 2. 507. o. 115. jegyz.
12 Például Ch. Wolff 1982, 71. o. Schrage 1991—2001, 2. 508. o.
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khrüszosztomoszt követve13 Pál részérôl itt gal 5,12-höz hasonlóan képte-
lenséggel érvelô (ad absurdum) retorikai fordulatot tételeznek fel. a kopasz-
ra nyírás mindenképpen a nô megalázását jelenti Izráel népében éppen úgy, 
mint a görögöknél (lásd ézs 3,17.24).14 

10fedje be kendôvel a fejét: nehéz az apostol szavai alapján eldönteni, 
hogy mi volt a kifogása a gyülekezetben felszólaló nôk hajviseletével kap-
csolatban. Conzelmann szerint korinthus városában a szokás elôírta a nôk 
fejének befedését.15 ha ez valóban így volt, akkor Pál azt kívánta, hogy az 
asszonyok imádság és prófétálás közben is illendôképp viseljék hajukat. 
Lindemann viszont azokkal ért egyet, akik úgy vélik, hogy a tulajdonképpe-
ni gondot „nem a fejet eltakaró kendô okozza, hanem a hajviselet. a nô 
hosszú, rendszerint feltûzött hajat viselt, és ha ezt levágatja, akkor akár le 
is borotváltathatná”.16 a görög szövegben található kifejezés () 
csak azt szorgalmazza, hogy a gyülekezetben fellépô nô „takarja le a fejét”. 
ez jelentheti valóban a leengedett hosszú haj viselését is. mégis mivel a hosz-
szú haj késôbb kerül szóba (14—15. vers), itt inkább kendôvel lefedett hajra 
kell gondolnunk. a hosszú haj és a kendôvel lefedett haj nem zárja ki egy-
mást. a hosszú hajat bizonyára össze kellett fogni valamivel.

11lévén ô (a férfi) Isten képmása: Pál a következôkben a teremtéstörté-
netre hivatkozik, ahol arról olvashatunk, hogy Isten az embert a maga kép-
mására és hasonlóságára teremtette (1móz 1,26). Schrage17 — és ebben Linde-
mann is egyetért vele18 — feszültséget lát az apostolnak ebben az összefüg-
gésben elhangzó és más teológiailag fontos kijelentései között, amelyekben 
Isten képmásának krisztust tekinti (vö. 2kor 3,18; 4,4; kol 1,15; róm 8,29). 
Lindemann ebbôl arra következtet, hogy még egy kritikusan gondolkodó 
teológus sem következetes minden esetben. valószínûleg azonban nem kö-
vetkezetlenségrôl van szó. Sôt Pál éppen amellett akar érvelni, hogy a terem-
tés rendje nem szûnik meg a megváltás rendjében sem.

12az asszony a férfibôl: Itt minden kétséget kizáróan a teremtéstörténet 
jelentkezik, mégpedig az asszonynak ádám oldalbordájából történt terem-
tésének mozzanata (1móz 2,21kk). 

13hatalmi jelt: a görög szöveg szerint a nônek -t kell a fején visel-

13 PG 61,217.
14 Arisztophanész: A nők ünnepe, 517—523. sor. Arisztophanész 1961, 2. 280. o.
15 Conzelmann 1969, 225. o.
16 Lindemann 2000, 241. o.
17 Schrage 1991—2001, 2. 511. o.
18 Lindemann 2000, 242—243. o.
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nie. ez a szó egyébként „hatalmat”, „felhatalmazást” jelent. De mi az értelme 
a fejen lévô „hatalomnak”? Foerster19 korának más exegétáival együtt arám 
háttérre gondol, mert ebben a nyelvben a megfelelô arám szó „hatalom” 
mellett „fátyolt” is jelent. mások viszont hebraizmust vélnek itt felfedezni, 
mert ebben a kultúrkörben az asszonyok fejét befedô kendô a férfinak fe-
lette érvényesülô hatalmát jelzi.20 érthetô azonban úgy is, hogy az asszony 
rendelkezhet a saját hajviseletével, és ezért követheti az apostol erre vonat-
kozó intelmét.21 Lindemann joggal mutat rá, hogy ez utóbbi feltételezésnek 
a valószínûsége nem nagy.22 antoinette C. Wire lehetségesnek tartja, hogy 
„itt választ találhatunk a »fej fogalmának« a korinthusi gyülekezetben elter-
jedt használatára, amely a nô elsôbbségének igényét fogalmazta meg a fér-
fival szemben”, mintegy visszájaként a bûneset következményének: „a férfi 
uralkodni fog rajtad.” (1móz 3,16)23 nehéz elhinni azonban, hogy a korin-
thusi nôknek ilyen kiforrott emancipációs érveik lettek volna. ellenben ebben 
az összefüggésben inkább kézenfekvônek tûnik olyan „hatalmi jelre” gondol-
ni, amely valamiképpen kapcsolatban állhat az „angyalokkal” (lásd alább). 

14az angyalok miatt: az angyalok az apostol világképében és teológiai 
gondolkodásában nem játszanak központi szerepet. természetesen, mint a 
legtöbb zsidó kortársáéban, jelen vannak az övében is. az angyalok Pál szá-
mára Isten és az ember között helyet foglaló szellemi lények (vö. 1kor 13,1; 
gal 3,19). az embernél magasabb rendûeknek tartja ugyan ôket, hiszen maga 
mondja, hogy a galaták nem is embernek, hanem angyaloknak kijáró tiszte-
lettel fogadták ôt (gal 4,14), mégis a krisztusban hívô kapott ismerete és 
méltósága révén az angyaloknak is bemutatót tarthat (lásd 1kor 4,9), sôt 
bírájukká is válhat (lásd 1kor 6,3; róm 8,38). Pál egyes kijelentései arra is 
utalnak, hogy maga a Sátán is angyali szerepet ölthet magára, és így válhat 
veszedelmessé az ember számára (vö. 2kor 11,4; 12,7).

a levélnek ezen a helyén azonban nem könnyû az apostol kijelentését az 
angyalokról másutt észlelhetô felfogásába beleilleszteni. mi közük lehet az 
angyaloknak a nôk hajviseletéhez vagy fejének lefedéséhez az istentisztele-
ten? ezt az összefüggést a magyarázók többsége „szerfelett homályosnak 
és vitatottnak”24 látja. james B. hurley25 például az angyalok említését a korin-

19 ThWNT 2. 571. o.
20 Bill 3. 435—436. o.
21 Schrage 1991—2001, 2. 514. o.
22 Lindemann 2000, 243. o.
23 Wire 1990, 117. o.
24 Schrage 1991—2001, 2. 515. o.
25 Hurley 1972, 209. kk.
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thusi rajongókra tett célzásnak tekinti, hiszen ôk már a földön az angyalok 
létformájába képzelték magukat. Schragénak kell igazat adnunk, aki szerint 
Pál alaposabb helyreigazítást nyújtana, ha szavait így kelleme értenünk.26 
Sok jele van azonban annak is, hogy 1móz 6,2 alapján a késôi zsidó hagyo-
mányban, sôt az egyházatyák közül is sokan27 foglalkoztak az angyaloknak 
minôsített „Isten fiainak” és a föld leányainak kapcsolatával. a prófétáló asz-
szonyok fején viselt „hatalmi jel” egy hasonló kísértést tartana távol. nehéz 
elképzelni azonban, hogy a korinthusi keresztyének ilyen célzásokat minden 
különösebb magyarázat nélkül megértenének. Sokkal valószínûbbnek látszik 
annak az ôrangyalokról táplált és a kumrániaknál is fellelhetô zsidó felfogás-
nak a hatása, amelynek értelmében angyalok közvetítik az imádságot és 
segédkeznek a prófétálásban, valamint felügyelnek az istentiszteleti össze-
jövetel rendjére.28

Csábító lehetôséget kínál az angyal szó hétköznapi értelme, amely szerint 
az angyal lehetne egy másik gyülekezet küldötte, akik megütközhetnek a 
korinthusiak istentiszteleti életének furcsaságain. az „Isten gyülekezeteinek” 
várható ellenszenvére maga Pál is gondol (16. vers). nem valószínû azonban, 
hogy az apostol itt kivételt tenne, és az „angyal” fogalmat emberekre alkal-
mazná.

15Még sincs: a  ellentétes értelmet bevezetô erôteljes kötôszó: „el-
lenben”, „kivéve”. „Pálnál inkább »csakhogy«, »mindenesetre« fejtegetést 
lezáró és a lényeget kiemelô feladattal.”29 De a legfontosabb nyelvtani út-
mutatás: „ritkább megfelelés a  kötôszóhoz az ,  — aszündeton 
= következetlen mondatszerkesztés.”30 a -nek megfelelô -t a 7. vers 
elején találjuk meg, ahol megengedô értelme van. Lehetséges tehát a férfi 
dominanciája a nô felett a teremtés alapján, csakhogy ezt keresztezi a krisz-
tusban érvényesülô rend! ez a páli gondolatmenet logikája.

16az Úrban: a kifejezést általában a hívô lét, illetve a keresztyén mivolt 
körülírásának tekintik. nem valószínû azonban, hogy jelentése ennyire kifa-
kult volna. mások úgy értik: „az egyházban”. De még ez is túlságosan tech-
nikai jellegûnek tûnik. Pontosabb értelmezés volna azt mondani: az Úr krisz-
tus hatókörében, váltságmûve által meghatározottan.31 a görög szöveggel 

26 Schrage 1991—2001, 2. 515. o. 167. jegyz.
27 Lásd uo. 515. o. 170. jegyz.
28 Vö. uo. 517. o., különösen 179—183. jegyz.
29 BD 449. § 2.
30 BD 447. § 6.
31 Lásd Cserháti 1976, 84—85. o. Cserháti 1982, 137—138. o., 180. o. 13. jegyz., 

189—190. o.
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ellentétben a kifejezést a magyar fordításban a mondat elejére kellett he-
lyeznünk, hogy a kijelentés mindkét tagjára vonatkoztathassuk.

17ilyen szokásunk: nem könnyû eldönteni, hogy a  ki-
fejezést mire kell értenünk: a fedetlen fôvel történô prófétálásra vagy a vi-
tatkozó kedvre. mindkettô egyaránt szóba jöhet. talán mégis a fej befedése 
megfelelést kell elônyben részesítenünk, hiszen ez inkább illik a bevett szo-
kás fogalmához, mint a szôrszálhasogató vitatkozás „indulata”. 

a LevéLréSzLet kIBontáSa (2) Bármennyi kifogása is lehetett Pál-
nak a korinthusi gyülekezetben megfigyelhető szélsőségekre hajló gon-
dolkodásmóddal és viselkedéssel szemben, sehol nem vonja kétségbe 
ott élő „testvéreinek” (1Kor 1,10.11.26; 2,1; 3,1 stb.) Krisztus népébe 
tartozását. Ezért nem tekinthető csupán rokonszenvüket elnyerni kívá-
nó szónoki fogásnak (captatio benevolentiae-nek), hogy megdicséri 
őket, mert minden tekintetben emlékezetükbe idézik őt, és ahogy 
ottjártakor meghagyta nekik, úgy tartják meg rendelkezéseit. Mi-
vel most az istentiszteleti élet egyes visszásságaira akar kitérni, a ren-
delkezésekre történő hivatkozás arra enged következtetni, hogy a sor-
ra kerülő intelmek jelentős része a gyülekezeti életnek ezt a területét 
érinti, és ezeket közös keresztyén hagyományként adta tovább nekik 
(lásd 16. vers). A korinthusi gyülekezet tartotta is magát ezekhez a 
hagyományokhoz, az öröklött istentiszteleti kereteket eleven tartalom-
mal töltötte meg, sőt a végső következtetéseket is levonni kész teoló-
giai gondolkodása alapján sajátos újításokat is bevezetett.

(3) Ezek közé az újítások közé tartozik a nők fedetlen fővel és talán 
kibontott hajjal (lásd 15. vers) végzett szolgálata, imádsága és prófé-
tálása az istentiszteleten. Pál nem a nők istentiszteleti fellépését ki-
fogásolja.32 Valószínűleg az ezt a közreműködést lehetővé tevő döntés 
is beletartozott a közös keresztyén hagyományanyagba, és a keresztyén 
gyülekezetek ennek megfelelően alakították istentiszteleteiket nemcsak 
a nők szakrális tevékenységéhez hozzászokott hellenisztikus területe-
ken, hanem az ettől idegenkedő zsidó vallási környezetben is (lásd 
ApCsel 2,17; 21,9). 

Az apostol most az istentiszteleten szolgálatot végző nők hajvisele-

32 Lásd Lenkeyné 1993, 226. o.
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tével és fejük lefedésével kapcsolatban tartja szükségesnek szót érteni 
a korinthusi keresztyénekkel. Nem azért, mert a kor divatjába is bele 
akar szólni. Ezt a kérdést is bizonyára az adiaforonok, az üdvösségbe 
nem vágó előírások közé sorolná, akárcsak a körülmetélkedést vagy a 
körülmetéletlenséget (lásd Gal 5,6), ha nem sejtené mögötte azt a ra-
jongást, amellyel a korinthusi gyülekezet esetében oly sok baja akadt 
már.33

A levélrészlet egyes adataiból ma már nehéz pontos képet adni arról, 
hogy mi is történt az istentiszteleten, amikor a gyülekezet nőtagjai 
álltak elő imádkozni vagy az Úr üzenetét tolmácsolni. Christian Wolff 
elképzelése tűnik a leghihetőbbnek, aki szerint a korinthusi nők felte-
hetően többnyire fedett fővel jelentek meg az istentiszteleten, és fej-
kendőjüket vagy fejkötőjüket csak akkor vették le, amikor imádságba, 
illetve prófétálásba fogtak.34 Ha a fejet borító lepelnek ez a letétele 
szemet szúrt az apostolnak, akkor ennek a cselekedetnek nyilván olyan 
tudatos és tüntető jelleget tulajdonított, amellyel ezek a nők valamit ki-
fejezésre akartak juttatni. Valószínűleg korszerűtlen feltételezés volna, 
ha a jelenség mögött valamiféle törekvést látnánk a nők társadalmi 
egyenjogúsítására. Erre utalhat Wolff is, amikor úgy képzeli el a hely-
zetet, hogy a szóban forgó nők a köznapi életben természetes módon 
viselték a megszokott fejdíszt, és ezen csak akkor változtattak, amikor 
szolgálatra szánták el magukat. Ha a korinthusi nők tüntető jelleget 
kölcsönöztek hajviseletüknek, akkor ez minden bizonnyal összefüggött 
azzal a tudattal, amellyel szolgálatukat végezték. 

A korinthusi gyülekezetben ugyanis minden valószínűség szerint 
egy öntudatos és befolyásos csoport bátran magáévá tette az apostol 
teológiájának azt a tételét, amely szerint — annak eredményeként, amit 
Krisztus elvégzett — minden embereket megosztó és szembeállító kü-
lönbség okafogyott, így többek között a férfi és női mivolt között meglé-
vő differencia is (lásd Gal 3,28). Tévedésük azon a rajongó elkép zelésen 
alapult, hogy a Krisztusban adott és hit által megragadott helyzetük 
már e földi létben érvénytelenné tette a teremtésbeli adottsá gokat, az 
e világi viszonyokat, ezért már most „úrrá lehetnek” ezek felett (vö. 

33 Vö. az I. fejezet 3. alfejezetével.
34 Ch. Wolff 1982, 70—71. o.
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1Kor 4,8). Amikor tehát az eljövendő világ ereje, Isten Lelke által meg-
ragadottan lépnek fel az istentiszteleten — gondolhatták egyesek a ko-
rinthusi gyülekezet nőtagjai közül —, akkor ők már maguk mö gött hagy-
ták nemi adottságaikat, és lényegében mennyei lényekké váltak.

Pál tehát a nők magatartásában a keresztyén új élet hibás értelme-
zését veszi észre, ezért a kérdést ezen a ponton ragadja meg. Levele 
alapján joggal következtethetünk arra, hogy a gyülekezet hangadói a 
minden kötöttségtől mentes szabadságot tekintik az új élet legfőbb 
jellemvonásának. „Minden szabad nekem” — hangozhatott az apostol 
által is idézett jelszavuk (lásd 1Kor 6,12; 10,23). A szabadság Pál sze-
mében is a Krisztustól kapott új élet lételeme (vö. Gal 5,1.13), de ez a 
szabadság nem a korlátok önkényes felrúgásában, hanem Isten rend-
jének önkéntes és készséges elfogadásában nyilvánul meg. Az ember 
szabaddá válik Isten számára, és aláveti magát az Isten által megszabott 
uralmi rendnek, hogy szabadsága a neki kijelölt helyen érvényesüljön. 
Ugyanezt a függőséget említi meg Pál ott is, ahol a keresztyén szabad-
ság biztosítékáról beszél (lásd 1Kor 3,21kk). Ezért kezdi meglepő mó-
don a korinthusiak istentiszteletén tapasztalható visszásság helyre-
igazítását egy maradinak tűnő alapelv leszögezésével: Tudatni akarom 
veletek, hogy minden férfi feje a Krisztus, az asszony feje pedig a 
férfi, a Krisztus feje pedig az Isten. Senki nincs tehát, aki irányítás nél
kül irányíthatna reá bízott embereket. A női nem a férfiúi irányítás alá van 
rendelve, de a férfi sem gyakorolhatja ezt önkényesen, hanem csak 
Krisztushoz igazodva (vö. Ef 5,25). Amiképpen Krisztus titka is abban 
van, hogy önként aláveti magát Isten irányításának. 

Pál úgy beszél az irányításnak és engedelmességnek erről a láncola-
táról, mint a férfi és nő viszonyát egyetemesen meghatározó rendről, 
teológiailag megfogalmazva teremtési rendről, tehát olyanról, ami minden 
emberre, és nem csak a Krisztusban hívőkre érvényes. Ha most nem 
is fejti ki ezt alaposabban, de kijelentése ebben az összefüggésben is 
azon a teológiai felismerésen alapul, amelynek értelmében Krisztusnak 
mind a teremtésben, mind pedig annak végcéljában meghatározó sze-
repe van (lásd 1Kor 8,6; Róm 11,36; Kol 1,15—17). Ez pedig azt jelen-
ti, hogy Isten teremtő akarata az emberiség férfi és női részét nem 
hatalmi harcra és kiszolgáltatottságra, hanem szeretetre rendelte, és 
ebben határozta meg kapcsolatuk értelmét. 
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(4—6) Mivel a ruházat nemcsak a test betakarását szolgáló gyakor-
lati szükséglet, hanem kifejezésre juttatja az embernek az együttélésben 
betöltött szerepét is, Pál szerint nem közömbös, hogy férfi és nő ho-
gyan áll a gyülekezet elé, amikor istentiszteleti szolgálatot végez. Kü-
lönösképpen a fején kell megmutatkoznia, hogy kinek a szolgálatában 
áll. Mert minden férfi, akinek imádkozás vagy prófétálás közben 
valami lecsüng a fejéről, szégyent hoz a fejére, vagyis Krisztusra, 
aki őt a gyülekezet érdekében igénybe veszi. A férfival ellentétben vi
szont minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik vagy prófétál, 
szégyent hoz a fejére, vagyis a férfinemre, amelytől való függetlensé-
gét akarja nyilvánvalóvá tenni ezen a módon. Ha pedig Istentől számá-
ra kijelölt helye ellen lázad, akkor egy és ugyanaz a megborotválttal, 
a magát a társadalmon kívülre rekesztő nővel. 

Legyen hát a gyülekezet elé lépő nő következetes hajviseletének meg-
választásában. Ha nem fedi be a fejét az asszony, akkor nyiratkozzék 
is meg. Ebben az esetben azonban vállalja a társadalom elítélő vélemé-
nyét. Ha pedig a megbélyegzés nincs ínyére, és emiatt visszatetszőnek 
tűnik neki hajának megnyírása vagy leborotválása, fedje be kendővel a 
fejét, és jelenjék meg a nyilvánosság előtt tisztességes külsővel.

(7—10) A férfi és a nő hajviseletében megkívánt különbségtétel meg-
felel a helyzetükben megmutatkozó eltérésnek. A szolgálatban Isten 
Lelke által igénybe vett férfiak és nők ugyanis még a hajviseletükkel 
sem kelthetik azt a benyomást, mintha a nemek között meglévő kü-
lönbség számukra már túlhaladott volna. Az erről vallott nézeteit az 
apostol a bibliai teremtéstörténet alapján fogalmazza meg. A férfi nem 
köteles letakarni a fejét, lévén ő Isten képmása és dicsősége. Talán 
abban a tényben rejlik a kapcsolat a férfi fejének fedetlensége és az 
Isten képviseletének méltósága között, hogy a férfinak az egész terem-
tettség számára nyíltan kell utalnia Teremtőjére és vallania Istenről, 
hiszen ő a tulajdonképpeni „Atya, akiről kapta nevét minden atyai tiszt 
mennyen és földön” (Ef 3,15). 

Az asszony viszont a férfi dicsősége. Nem lehet véletlen, hogy a 
nő esetében nincs szó arról, hogy míg a férfi Isten képmása, az asszony 
— a rangsort követve — a férfi képmása lenne.35 Pál éppen azt kifogásol-

35 Schrage észrevétele: Schrage 1991—2001, 2. 510—511. o.
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ja, hogy a korinthusi gyülekezetben a nők — legalábbis a szolgálatban 
— a férfiak másolatai kívánnak lenni. A nők teremtésbeli adottságaikkal 
és sajátosságaikkal válnak a „férfihez illő segítőtárssá”, és ebben az 
egymásrautaltságban hordozza a férfi élete a Teremtő dicsőségét. A 
páli logika szerint a nőnek azért kell fejét lefednie, mert ezzel fejezi ki, 
hogy nem mindenkié, hanem a férfihez tartozik, és küldetése a terem-
tett világban ebben a kapcsolatban válhat teljessé. 

A teremtéstörténetből Pál szerint az is kiolvasható, hogy a nő alá-
rendelt helyzetben van a férfival szemben. Évának Ádám „kioperált” 
oldalbordájából történt megalkotására utalva (lásd 1Móz 2,21kk) azt 
a megállapítást teszi, hogy nem a férfi van az asszonyból, hanem az 
asszony a férfiből. Ennek alapján pedig arra a következtetésre jut, hogy 
nem a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért. 
A nő létének értelme az, hogy a férfi segítőtársa legyen Istentől kapott 
megbízatásának teljesítésében. A férfi és a nő egymásrautaltságának 
ezt a sajátos rendjét kell kifejezésre juttatnia a hajviseletükben meg-
mutatkozó különbségnek. Ezért köteles az asszony a fejét lefedő 
ruhadarabbal hatalmi jelt viselni a fején. Pál tehát minden kétséget 
kizáróan megmarad a férfijogú társadalmi berendezkedés talaján, és 
nem akarja, hogy egyes rajongó keresztyének erőnek erejével már e 
földi viszonyok között ellentársadalmat hozzanak létre a gyülekezetek-
ben. Sőt, ha ezt megtennék, az összeütközés szerinte nem maradna 
csupán e világi síkon. A nőknek az angyalok miatt még a szent helyen, 
az istentiszteleti szolgálatban is viselniük kell a fejükön a megkülön-
böztető jelet, nehogy velük gyűljön meg a bajuk fejük fedetlensége 
miatt. 

(11—12) Az első tehát, amit az apostol hangsúlyoz, az, hogy az isten-
tiszteleti életben is érvényesülnie kell az eszkatológiai fenntartásnak: 
keresztyén férfiak és nők nem tehetnek úgy, mintha az Isten teremtő 
akarata által meghatározott földi viszonyok már érvényüket vesztették 
volna. Ezt az előző megengedő értelmű mondatokkal juttatta kifeje-
zésre. Azonban a férfi és a nő számára egyaránt az az új helyzet a meg-
határozó, amely Jézus Krisztus által jött létre. Bár a földi viszonyok 
között a nemek között alá- és fölérendeltség van, az Úrban még sincs 
sem asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül. Tehát a nemek 
„Krisztusban” kölcsönösen egymásra vannak utalva. Innen, Krisztus 
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felől nézve ez a viszony még a teremtés rendjében is nyilvánvalóvá lesz: 
Mert amiképpen az asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asszony 
által, hiszen általa lép a világba, és boldogul benne a folytatólagos te-
remtés, a creatio continua során.36 Mindkettő pedig Istentől, az ő 
teremtő akaratából lett alkalmassá a másik nem létrehívására.

Így válik félreérthetetlenné a Krisztus művén alapuló új rend igazi 
értelme. Ha „Krisztusban valóban nincs sem férfi, sem nő” (lásd Gal 
3,28), akkor ez csak azt jelentheti, hogy az Istennel való kapcsolatban 
és a neki végzett szolgálatban nincs különbség közöttük. Máskülönben 
a férfi férfiúi mivoltában, a nő pedig női mivoltában tartozik Krisz-
tushoz, nem pedig valamiféle semleges, köztes állapotban. Igazat kell  
ad nunk Fritz Neugebauernek, aki ezt így fogalmazta meg: „1Kor 11, 
11-ben azonban a nemi sajátosság Isten új rendjének részévé válik, 
mégpedig abban az értelemben, hogy férfi és nő kölcsönösen megha-
tározzák és kiegészítik egymást.”37 Ennélfogva egy nő nem azért mű-
ködhet közre az istentiszteleten, mert többé már nem számít nőnek, 
amint ezt a korinthusi rajongók feltételezték, hanem éppen azért, mert 
„Krisztusban” nő létére kapott felhatalmazást a szolgálatra. Ha pedig így 
van, akkor bátran vállalhatja női mivoltát hajának elrendezésével is. 

(14—16) Miután Pál a korinthusi istentiszteleten tapasztalható je-
lenségeket a teremtés és a megváltás mérlegére tette, most még a köz-
vélemény várható válasza szempontjából is megvizsgálja azokat. Ilyen 
kérdések is feleletre várnak: Mit kíván az illendőség? Mi az, amit a kor 
természetesnek tart? Mi a megszokott a többi keresztyén gyülekezet-
ben? Ezért inti őket belátásra: Ítéljétek meg önmagatokban: Illendőe 
az asszonynak fedetlen fővel imádkoznia Istenhez? Nem taníte 
maga a természet is arra titeket, hogy a férfi számára bizony szé
gyen, ha megnöveszti a haját, ha pedig az asszony növeszti meg a 
haját, dicsőség a számára? Mert neki fejkendőül adatott a hosszú 
haj. Ha pedig valakinek vitatkozni van kedve: minekünk ilyen 
szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. 

Az lehet a benyomásunk, hogy mélyenszántó teológiai érvek után 
az apostol felszínes szempontokat vet a vitába. Néhány magyarázó ezt 

36 Vö. Schrage 1991—2001, 2. 519. o.
37 Neugebauer 1961, 136—137. o.
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fel is rója neki. Barrett szerint kételkednünk kellene gondolatai érté-
kében.38 Wolff azt állítja: „Pál nyilvánvalóan tudatában van annak, hogy 
az egész eddigi okfejtése nem hatott nagyon meggyőzően.”39 Schrage 
pedig így fanyalog: „Az apostol érvelésének bakugrásai és kanyargós 
módja, valamint az érvek sokasága arra utal, hogy azok olyasmit érin-
tenek, amivel kapcsolatban megbízható szempontok nem állnak ren-
delkezésére.”40

Egy ilyesfajta értékeléssel semmiképpen sem érthetünk egyet. Már 
eddig is nemegyszer azt tapasztaltuk, hogy Pál egy-egy kérdés megvi-
tatásának lezárásául mások érzékenységének szem előtt tartását kéri olva-
sóitól. Ezt tapasztaljuk többek között a bálványáldozati hús fogyasz-
tásával foglalkozó kiadós gondolatmenet végén is: „Ne adjatok okot 
megütközésre sem zsidóknak, sem görögöknek, sem az Isten egyházá-
nak.” (1Kor 10,32) Most is ezt köti olvasói lelkére fejtegetései végén: 
ne vétsenek az illendőség ellen, ne tegyenek olyasmit, amit az emberek 
természetellenesnek tartanak. De ne akarjanak kiríni a többi gyüleke-
zet megszokott rendjéből sem (vö. még 1Kor 4,17; 7,17; 14,33). Ezzel 
a figyelmeztetéssel nemhogy „leül” a gondosan felépített érvelés, ha-
nem csúcspontjához érkezik. Mert az egész levél súlypontja érvényesül 
itt: nincs olyan ismeret és teológiai alapelv, amely megérné, hogy a 
keresztyén testvér vagy bárki miattuk a rövidebbet húzza, vagy akár 
üdvössége is rámenjen (lásd Mk 9,42 és párh.).

2. az úrvacsorával össze nem férô magatartás 
(11,17—34)

A soron következő szakaszban folytatódnak Pál apostolnak a korin-
thusi gyülekezet összejöveteleit érintő észrevételei és lelkipásztori in-
telmei. A több fejezeten átívelő mondanivaló felépítését igyekeztünk 
bemutatni a 11,2-vel kezdődő rész magyarázata előtt. Most az úrva-

38 Barrett 1968, 256. o.
39 Ch. Wolff 1982, 75. o.
40 Schrage 1991—2001, 2. 495—496. o.
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csorával és a vele összefüggő szeretetvacsorával foglalkozó részt a mon-
danivaló jelentősége és terjedelme miatt mégis szükségesnek látszik 
további bontásban kifejteni: a) A 17—22-ig terjedő versekben látleletet 
kapunk az úrvacsorára és a szeretetvacsorára összejövő gyülekezet ma-
gatartásáról. b) A 23—26. versekben az összejövetelen kialakult rend-
ellenességek az úrvacsora páli hangsúlyokkal kibővített szereztetési 
igéjének megvilágításába kerülnek. c) Majd a 27—34. verseket átfogó 
záró szakaszban az előzőekből adódó tennivalókról olvashatunk.

2. a) módosak és nincstelenek a szeretetvacsorán 
(11,17—22)

(17) Amikor pedig így rendelkezem,1 afelől nem dicsérhetlek2 meg 
titeket, hogy nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. (18) 
Először is mert hallom,3 hogy amikor összejöttök a gyülekezet
ben,4 meghasonlások5 vannak közöttetek, amit bizonyos mérték
ben el is hiszek. (19) Mert szükséges létrejönniük még szemben
álló csoportosulásoknak is6 közöttetek, hogy azután7 a megbíz
hatók8 nyilvánvalóvá legyenek közöttetek. (20) Eszerint amikor 
egybegyülekeztek,9 nincs mód az Úr vacsorájának evésére.10 (21) 
Az étkezésnél ugyanis kiki a saját vacsoráját veszi elő,11 és van, 
aki éhezik, és van, aki megittasodik. (22) Mert talán nincs háza
tok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy talán az Isten egyházát12 
vetitek meg, és megszégyenítitek a nincsteleneket?!13 Mit mond
jak nektek? Dicsérjelek meg titeket? Ebben a dologban nem di
csérlek titeket. 

a Szöveg érteLme 1Amikor pedig így rendelkezem: vita van afelett, 
hogy Pál itt az elôzô szakaszban említett rendelkezéseire hivatkozik-e, vagy 
inkább a következô, az úrvacsorával foglalkozó gondolatmenetet vezeti be. 
mivel a görög szövegben a  fordulat található, és ez 
mindkét értelmezést lehetôvé teszi, a vitát nem könnyû eldönteni. az ige 
participiuma (melléknévi igeneve) ugyanis egyidejû idôhatározói mellékmon-
dattal is feloldható. a  semleges mutatószó pedig vissza, de elôre is 
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utalhat. Lang,41 Wolff42 és Schrage43 szerint a szó már a következô témára 
mutat. Lindemann viszont azzal kerüli ki a kérdést, hogy Pál itt nemcsak a 
következôkre irányítja a figyelmet, hanem az egész összefüggésre. az  
 (dicsérlek) ige azonban már az elôzô szakasz bevezetésében is sze-
repelt. nyilván azzal állítja szembe a következô mondanivalót, amiben már 
nem lehet dicsérnivalót találni. így tehát ha a rámutató szót visszamutatónak 
fogjuk fel, simább értelmet kapunk.

2nem dicsérhetlek: az elôzôekben már említettük, hogy a szó már 
11,2- ben is elôfordult. Újra fogunk találkozni vele 11,22-ben is. olyan szóval 
van tehát dolgunk, amely összekapcsolja a 11. fejezet egyes szakaszait. Pál 
hol egyetértését, hol pedig ellenvetését fejezi ki vele. jól jellemzi tehát azt a 
kritikus lelkipásztori magatartást, amellyel Pál a korinthusi istentiszteleti 
életet mérlegeli. 

3mert hallom: a korinthusi gyülekezet maga is írt levelet Pálnak (lásd 1kor 
7,1), de hírek másképp is eljutottak hozzá. khloé emberei is jártak nála (lásd 
1kor 1,11), de Sztefanásztól is sok mindent megtudhatott (lásd 1kor 
16,15.17; vö. 1kor 1,16). 

4amikor összejöttök a gyülekezetben: Itt az  nem magát az em-
berekbôl összetevôdô közösséget, hanem a gyülekezeti alkalmat jelenti (lásd 
még 1kor 14,4.23.34; róm 16,23). ez a szó jelentésében meglévô mozzanat 
teológiailag rendkívül jelentôs: „gyülekezet ott van, ahol emberek »gyüleke-
zetbe« (/) összejönnek.”44

5meghasonlások: a  szóval találkozhattunk 1kor 1,10-ben, ahol 
Pál a gyülekezetben szolgálatot végzôkre hivatkozó pártoskodást jellemzi. 
Sok magyarázó szerint a levél két helye ugyanarról a szembenállásról tudó-
sít. abból viszont, hogy 1kor 11,18-ban még enyhébben ítéli meg a helyze-
tet, Weiß45 óta többen is arra következtetnek, hogy ez a rész elôbb kelet kezett, 
mint az 1kor 1—4. fejezetet tartalmazó levél. a két közlés a „szakadásokról” 
azonban — aligha vitathatóan — két egymástól eltérô helyzetre vonatkozik. 
1kor 11,18-ban még az úrvacsorai közösség is fennáll, tehát a gyülekezet 
különbözô csoportjai ezen a téren még nem szakítottak egymással. a szóban 
forgó ellentét inkább társadalmi, mint felfogásbeli. ezért tûnik alkalmasabb-
nak itt a kevésbé erôs „meghasonlás” kifejezést használni. 

41 Lang 1986, 147. o.
42 Ch. Wolff 1982, 76. o.
43 Schrage 1991—2001, 3. 18. o.
44 Roloff: EWNT 1. 1003. kol. Lásd még Schmidt: ThWNT 3. 508. o.
45 Weiß 1910, XLI.
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6szembenálló csoportosulásoknak is: az eredeti szövegben -t 
találunk. ebbôl alakult ki a nemzetközi szakkifejezés: herezis, vagyis szektás 
eltévelyedés. a szónak ez a jelentése túl erôs lenne a korinthusi úrvacsorai 
gyülekezet megosztottságának jellemzésére. a választott fordítói megoldás 
talán inkább megfelel az ott kialakult helyzetnek. 

7azután: néhány jelentôs kézirat ezen a szokatlan helyen egy  kötôszót 
hoz, amely ebben az összefüggésben értelemszerûen az elôzményre logi-
kusan bekövetkezô eseményre utal. 

8a megbízhatók: a  a páli szóhasználatban fontos teológiai jelen-
tést hordozó melléknév. azt az embert jellemzi, aki valamilyen nehéz hely-
zetben sikeresen helytállt. magyarul általában a „kipróbált” szóval szokás a 
szót visszaadni. ez a megoldás azonban erôltetettnek tûnik. a „megbízható” 
szó jó választásnak tûnik, csak éppen a megállott próbatétel haszna felôl 
közelíti meg a jelentést. 

9amikor egybegyülekeztek: az  kifejezés pontos értelme: 
ugyanarra. magyarul összevonható az ige jelentésével. 

10nincs mód az Úr vacsorájának evésére: Itt találjuk az úrvacsora elne-
vezés biblikus eredetét. a  elsôdleges jelentése: étkezés, tehát nem 
volt kimondottan napszakhoz kötve. a palesztinai kultúrkörben naponta 
kétszer étkeztek. a második étkezés munkanapokon délutánra esett, szom-
batnapon pedig az istentisztelet utáni idôre. ez volt a tulajdonképpeni 
. De így hívták az ünnepi étkezést is, amely viszont rendszerint napnyug-
ta után kezdôdött. így volt ez a széderestén, azaz a páskavacsorán is. a 
hagyomány szerint ehhez az alkalomhoz kötôdött az úrvacsora szerzése is. 
alapos okunk van tehát arra, hogy „vacsorának” hívjuk.46

az eredeti szöveg szó szerint azt állítja, hogy (korinthusban) „nincs Úrnak 
vacsorája”, hogy azt egye (a gyülekezet). a helyzet azonban éppen az, hogy 
a gyülekezet az úrvacsorához járul, de vételében az Úr szándéka nem érvé-
nyesül. ahogyan ezt Lampe megfogalmazza: „Pál elvitatja tôlük azt, amire 
ôk (a korinthusiak) igényt formálnak.”47

11ki-ki a saját vacsoráját veszi elô: Pál néhány elejtett megjegyzésébôl 
próbálunk képet alkotni magunknak arról, hogy pontosan mi mehetett vég-
be egy étkezéssel egybekötött gyülekezeti összejövetelen. Pedig az apostoli 
bírálat és iránymutatás értelme akkor világosodik meg elôttünk, ha ponto-
sabb képünk van arról, amire vonatkozik. Újabban két újszövetségi kutató, 

46 Lásd Wanke: EWNT 1. 674—675. kol.
47 Lampe 1991, 183. o.
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akik igyekeznek a szociológiai összefüggéseket tisztázni, gerd theißen48 és 
Peter Lampe49 is foglalkozott a korinthusi gyülekezetben kialakult helyzet 
felderítésével. ahhoz nem fér kétség, hogy úrvacsorával összekötött közös 
gyülekezeti étkezésrôl van szó. már korán „agapé”-nak — szeretetvendégség-
nek — nevezték ezt az alkalmat, nyilván arról a keresztyén testvérszeretetrôl, 
amelyet ki kellett fejeznie, és amelynek ezen értelemszerûen meg is kellett 
nyilvánulnia.50 jusztinosz mártír óta (2. század közepe) az „agapé”-t és az 
úrvacsorát külön ülték meg.51

mindenekelôtt tisztázandó, hogy mi került a közös asztalokra. abból az 
észrevételbôl, hogy „ki-ki a saját vacsoráját veszi elô”, theißen a következô 
megállapításra jut: „a gazdagabb keresztyének a kenyéren és boron túlme-
nôen még ráadást is ettek, amelynek a szétosztásáról a közösség tagjai 
között a szereztetési igék nem rendelkeztek.”52 Lampe Pál észrevételeibôl 
több, a pogány múltból („a keresztség elôtti idôbôl”) visszamaradt szokás 
továbbélésére következtet. már homérosz óta ismert a magánéletben, de a 
vallásos összejöveteleken is az eranosz intézménye, vagyis olyan összejöve-
tel, amelyre a meghívott egy kosárban magával hozza az enni- és innivalót, 
vagy pénzzel megváltja azt. így történhetett a korinthusi gyülekezetben is: 
ki-ki azt vette elô, amit magával hozott.53 De közrejátszhatott ebben a visel-
kedésben a korabeli ünnepélyesebb vendégség menete is: 1. Istenek segít-
ségül hívása. 2. elsô étkezés (primae mensae). 3. Szünet. 4. a házi isteneknek 
és a császárnak bemutatott áldozat. 5. második étkezés (secundae mensae), 
csemegék és italok. 6. Szimpozion kevert borral, énekkel, beszélgetéssel.54 
Lampe amellett van, hogy korinthusban a tehetôsebbek, mivel ráértek, már 
korán megérkeztek a vendéglátó házhoz (gájusz? Lásd róm 16,23), beültek 
a triclinumba (étkezôbe), és megéhezvén, elôvették „a hazait”. a szegényeb-
bek és a rabszolgák, akik munkaidejük miatt nem jöhettek korábban, és csak 
a kenyér megtörésére és az azt követô „második étkezésre” érkeztek, már 
csak a közös étkezésre szánt étel maradékához juthattak.55 ezt a helyzetet 
teszi valószínûvé Pálnak a szakasz végén elhangzó intelme: „amikor össze-

48 „Soziale Integration” in: Theißen 1983, 290—317. o.
49 Lampe 1991, 183—213. o.
50 Júd 12; Szmirn 8,2; Strom III.2,10. Vö. Schneider: EWNT 1. 28. kol.
51 Vö. Lampe 1991, 184. o. 4. jegyz.
52 Theißen 1983, 307. o.
53 Lampe 1991, 192. kk.
54 Uo. 187. o.
55 Uo. 197. kk.
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jöttök, hogy egyetek, egymást megvárjátok! ha valaki éhes, otthon egyék!” 
(1kor 11,33—34)

vitatott a szeretetvendégségnek és az úrvacsorának a kapcsolódása is. 
theißen a Pál által idézett szereztetési hagyomány alapján kenyérigék — ét-
kezés — kehelyigék sorrendet tételez fel. klauck a márki hagyomány alapján 
étkezés — kenyér — kehely sorrendet javasol. Stuhlmacher Did 9,1—5 közlésé-
re támaszkodva úgy gondolja, hogy elôször a hálaadás hangzott el a bor és 
a kenyér felett (ebben a sorrendben, lásd 1kor 10,16), majd követte az ét-
kezés, végül pedig a kenyér és bor kiosztása.56 Lampe maga viszont a már 
mondottak értelmében a kenyér — étkezés — kehely program elôtt még lehet-
ségesnek tart egy „elsô étkezést”. 

12Isten egyházát: ez a megfogalmazás sokat elárul Pál egyházfogalmáról. 
Itt is a görög  szóval él, amelyet gyülekezetnek is fordíthatnánk. az 
egyes szám azonban világossá teszi, hogy ebben az esetben nem a helyi 
gyülekezetre hivatkozik, hanem a világon szétszórt egyetlen népre, amelynek 
Isten a gazdája, hisz neki köszönheti létét, megmaradását. a szónak ezzel 
a fajta használatával Pálnál többször is találkozhatunk.57 

13a nincsteleneket: az eredeti nyelvben található fordulat ( ) meg-
jelölheti azokat is, akik nem hoztak magukkal élelmet. De bizonyára többrôl 
van itt szó. olyanokról, akik egyébként is szegény sorsúak voltak, kétkezi 
munkások vagy egyenesen rabszolgák. 1kor 1,26kk alapján arra következ-
tethetünk, hogy a „nincstelenek” a gyülekezet többségét alkották.

a LevéLréSzLet kIBontáSa (17) Egyetlen gyülekezet, így a korin-
thusi gyülekezet sem saját elhatározásából kezdte életét, és formálódott 
olyanná, amilyennek az apostol leveleiben elszórtan található adatok 
alapján bemutatkozik. De ahogy Peter Lampe találóan megjegyzi, az 
apostoli szolgálat nyomán Krisztus-hitre jutottak életében „minden 
különösebb megfontolás nélkül tovább éltek a keresztség előtti maga-
tartásformák.”58 Ezért azután Pálnak sokat kellett fáradoznia azon, hogy 
megfelelő utasításokkal (lásd 1Kor 11,2) a gyülekezetek életét Krisz-
tushoz igazítsa. 

56 Lásd Lampe összegzését: Lampe 1991, 184. o. 4. jegyz.
57 Lásd még az 1Kor 1,2-höz fűzött 4. számú szövegértelmező jegyzetet, továbbá 

a 2Kor 1,1-hez fűzött 4. számú szövegértelmező jegyzetet a második korinthusi 
levél kiadásra váró magyarázatában. Valamint vö. Cserháti 1982, 67—68. o.

58 Lampe 1991, 201. o.
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Az új életvitelből tehát értelemszerűen sok tennivaló adódik, s az 
apostolnak volt is mit meghagynia a gyülekezetnek, mielőtt Korinthust 
elhagyta (lásd 1Kor 11,2). De már önmagában az a tény, hogy Korin-
thusban virágzó gyülekezeti élet támadt, tanúskodik Pál „rendelkezé-
seinek” megtartásáról. Teret adtak Isten Lelke munkájának, többek 
között a nők prófétai szolgálatának. Bár a prófétáló nők külső megje-
lenését Pál kifogásolhatónak találta, magát a tevékenységüket nem 
marasztalta el. Amikor pedig azzal kapcsolatban rendelkezik, amit az 
említett istentiszteleti gyakorlatban helytelenített, egyúttal szóvá kell 
tennie olyasmit is, ami szintén a gyülekezeti összejövetelt érinti, de az 
előzőnél sokkal fenyegetőbb fejlemény, s emiatt már igazán nem di
csérheti meg őket.

A levél alapján az a benyomásunk, hogy a korinthusi gyülekezet tag-
jai szinte ösztönösen, belső indíttatásra keresték egymás társaságát, 
gyakran és rendszeresen összejöttek, mégpedig „az egész gyülekezet 
egy helyre” (lásd 1Kor 14,23). A Krisztushoz tartozásból egyenesen 
következett számukra az egymáshoz tartozás tudata és átélése. Ezt a 
közösségi életformát az új életvitel nélkülözhetetlen feltételének te-
kintették. Pál a gyülekezet közösségének mint Krisztus testének titká-
ról a következő fejezetben bővebben fog szólni, de már most szem előtt 
kell tartanunk, hogy a gyülekezet Ura a gyülekezeti együttléteken for-
málja az övéit, akik ezeken az alkalmakon egyúttal eszközei is lehetnek 
a közösség formálásában. Az egész gyülekezet java függ tehát az össze-
jövetelektől, s ezért elengedhetetlen, hogy ezek az együttlétek a gyü-
lekezet javát szolgálják. Az új életvitel említett feltételeit ismerve hang-
zik vészjóslóan az apostol megállapítása: aminek a javukat kellene szol-
gálnia, kárukra van. A korinthusi keresztyének sem javukra, hanem 
kárukra jönnek össze. 

(18—19) A kár felmérését Pál a legszembetűnőbb ártalommal kezdi. 
Nem személyes tapasztalatból beszél, hanem hall felőle. Kapcsolatban 
maradt ugyanis a gyülekezettel azután is, hogy elhagyta őket. Bizonyá-
ra tudatosan ápolta az összeköttetés rendelkezésére álló lehetőségeit, 
mert meg volt győződve arról, hogy további gondozás nélkül munká-
jának eredménye előbb-utóbb megsemmisülne. Másfelől viszont a lét-
rejött gyülekezetekben is akadt olyan felelőssége tudatában levő ke-
resztyén, aki híradással szolgált az apostolnak a gyülekezetet érintő 
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fejleményekről. Vagy levelet írt neki (lásd 1Kor 7,1), vagy felkereste a 
távolban.59 

Így szerzett Pál tudomást a gyülekezeti összejöveteleken támadt 
meg hasonlásokról, csoportosulásokról. A legrosszabb még nem kö-
vetkezett be. Még egy helyen jön össze az egész gyülekezet, talán va-
lamelyik tehetősebb gyülekezeti tag házában (lásd ApCsel 18,7; Róm 
16,23; vö. 1Kor 1,14), de az összejövetelen egyre többen kerülnek 
szembe egymással, olyannyira, hogy az feltűnhetett annak a bizonyos 
gyülekezeti tagnak, aki erről említést tett az apostolnak. Együtt vannak 
tehát, de nem találnak egymásra, összegyűlnek, de az ellentétek, feszült-
ségek növekednek. „A gondolatok cseréje és egymásba fonódása meg-
szakad.”60

Mi válthatta ki a gyülekezetben, éppen az úrvacsorával egybekötött 
alkalmon ezt a meghasonlást? Van-e köze ennek a fejleménynek ahhoz 
az elbizakodottsághoz, amely a levél eddig magyarázott része alapján 
is meghúzódik a korinthusi gyülekezetben fellépő visszásságok hát-
terében (vö. 4,8; 8,1; 10,12)? Ezekre a kérdésekre feltétlenül választ 
kell találnunk a továbbiakban. 

A szóvá tett helyzetképet Pál másodkézből kapta, és ezért nem is 
tartja teljesen hitelesnek. Csak bizonyos mértékben hiszi el. Úgy 
tűnik, számol azzal, hogy a híradás egyoldalú, talán éppen a mellőzöt-
tektől származik. Az apostol azonban, ismerve a gyülekezet egyes tag-
jainak öntudatát, lelki gőgjét, valamint hajlamát a pártoskodásra (lásd 
1Kor 1,10—17), feltételezi, hogy az úrvacsorai együttléten megfigyel-
hető szakadásról szóló hírben — legalábbis részben — van igazság, és nem 
lehet csupán elfogult beállításnak tekinteni. 

Jóllehet Pál a gyülekezeti összejövetelen tapasztalható meghasonlást 
károsnak minősíti, mégis szükséges rossznak tekinti. Mert szükséges 
létrejönniük — jegyzi meg — még szembenálló csoportosulásoknak 
is közöttetek, hogy azután a megbízhatók nyilvánvalóvá legyenek 
közöttetek. A görög szövegben álló személytelen igealak ( = kell) 
valami elkerülhetetlent, feltétlenül bekövetkezőt fejez ki. Az Újszövet-
ségben gyakran Isten megmásíthatatlan tervére utal (például 1Kor 

59 Vö a 3. számú szövegértelmező jegyzettel.
60 Barrett 1968, 261. o.

Korinthus.indd   502 2008.04.02.   8:21:50



503

15,25.53; Mk 13,10; Mt 16,21; Jn 3,7; 20,9; ApCsel 27,24 stb.). Nem 
egy magyarázó úgy gondolja, hogy Pál a gyülekezeti összejövetelen 
kialakuló csoportosulások létrejöttét ennek az „isteni szükségszerű-
ségnek” az általánosabb összefüggésében értelmezi. Már azok a kéz-
iratok, amelyekből kimaradt a „közöttetek” kifejezés (D, F, G, lat), 
ebbe az irányba terelik a mondanivalót. Khrüszosztomosz pedig az 
ellenszegülés Istentől adott értelmét a felettük való győzelemben látja: 
„Az ellen állásnak sokféle kimenetele lehet.”61 Kálvin szerint a meg-
hasonlások „nem véletlenül keletkeznek, hanem Isten küldi azokat 
a próbatétel szándékával”.62 Schrage lehetségesnek tartja, hogy az 
apostol Isten népének a végidőkben bekövetkező megrostálására gon-
dol, amiről Mt 24,10kk-ben olvashatunk.63 

Sokkal valószínűbb azonban, hogy Pál a szóban forgó esetben a „kö-
zöttük”, azaz a korinthusi gyülekezetben tapasztalható visszásságban 
látja a próbatételnek azt az alkalmát, amelyben kiviláglik kinek-kinek 
a valódi lelkülete. Majd fel is fogja szólítani az úrvacsorázókat, hogy 
tegyék próbára és vizsgálják meg magukat, vajon megfelel-e a maga-
tartásuk annak, amit az úrvacsorában kapnak (28. vers). Ha az úrva-
csorai közösséget bomlasztó megosztottság nem is tekinthető üdvöz-
lendő fejleménynek, arra mégis jó, hogy a helyzet egyértelművé váljon, 
„tiszta víz kerüljön a pohárba”.

(20—21) A gyülekezet megosztottsága sajnálatos fejlemény, mégis 
csupán következménye egy még súlyosabb bajnak, az úrvacsora elseké
lyesedésének. Amikor ugyanis a gyülekezet összejön, hogy a közös 
étkezéssel egybekötött úrvacsorai alkalmon részt vegyen, nincs mód
ja az Úr vacsorájának evésére. Félreértenénk az apostolt, ha szavai 
alapján azt feltételeznénk, hogy a korinthusi gyülekezet istentiszteleti 
életéből, összejöveteleiről hiányzott az úrvacsoraosztás. Sokkal inkább 
azt kívánja tudatosítani a korinthusi hívekben, hogy amire összegyü-
lekeznek — és ezt feltehetően rendszeresen, hetenként megteszik —, az 
nem felel meg eredeti rendeltetésének, Krisztus szándékának. Mert ahogy 

61 PG 61,226.
62 Kálvin 1920, 154. o.
63 Schrage 1991—2001, 3. 22. o. Hasonlóképpen Lindemann 2000, 250. o.
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Schrage fogalmaz: „Az Úr vacsorájából saját vacsora lett.”64 Vagyis ahol 
a gyülekezet Ura a vendéglátó, elsikkad, amit ő ad, mert az étkezésnél 
ki-ki a saját vacsoráját veszi elő. 

De miképpen osztja meg a gyülekezetet egy ilyen magatartás? A 
magyarázók között sokáig az a nézet uralkodott, hogy a gyülekezet egy 
része — talán éppen a szabadabban gondolkodók (lásd 1Kor 6,12; 10,23) 
— egybemosta az „agapét” és az úrvacsorát, az étkezési és a szentségi 
részt, azaz „nem különböztette meg” a kettőt (lásd 1Kor 11,29), tulaj-
donképpen a közönséges ételt az úrvacsora szentségi elemeitől.65 Újab-
ban ezt nem tartják kielégítő magyarázatnak, és ahelyett, hogy felszínes, 
könnyelmű gondolkodásra gyanakodnának, éppen a misztériumkultu-
szok által ihletett szakramentalizmust, vaskos szentségértelmezést 
tételeznek fel a háttérben. Conzelmann szerint „Pál azt kifogásolja, 
hogy »ki-ki az Úr vacsorája helyett a saját vacsoráját eszi«, nyilvánva-
lóan nemcsak a testi kielégülés kedvéért, hanem lelki épülésére is”.66 
Goppelt még tovább megy, és arra gondol, hogy többen az úrvacsora 
ajándékaiban olyan szellemi eledelt és szellemi italt láttak, amely „pne-
uma-szubsztanciát”, magasabb rendű lényeget közvetít, és fölébe eme-
li őket testi megkötöttségeiknek.67 Mindezt a szentségi elemek, a kenyér 
és a bor maguktól, az ember felfogásától, lelkületétől függetlenül, csu-
pán a fogyasztásuk révén (ex opere operato) elvégzik. S ha ez így van, 
akkor az sem számít, hogy más étellel vegyítve él vele valaki.

Bármennyire kézenfekvőnek is tűnnek az ilyen és hasonló értelme-
zések, nem illenek bele a szöveg által megrajzolt képbe. Mert úgy tűnik, 
Korinthusban nem az úrvacsora megbecsülésével, hanem a keresztyén 
testvér megbecsülésével nincs rendjén valami. Némelyek ugyanis a 
maguk által hozott ételt idő előtt — még mielőtt mindenki megérkezne 
— előveszik és fogyasztani kezdik, ezért a szeretetlakomán van, aki 
éhezik, és van, aki megittasodik. 

Mi lehet a jelenség hátterében? A 11. számú szövegértelmező jegy-
zetben részletesebben tájékozódhatunk a Lampe által gazdag ókori 

64 Schrage 1991—2001, 3. 23. o.
65 Lásd például Weiß 1910, 283. o.
66 Conzelmann 1969, 229. o.
67 Goppelt 1981, 479. o.
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forrásanyaggal felidézett helyzetképről, és megtudhatjuk, hogy a gö-
rög-római kultúrkörben kedvelt eranosz-hagyományt követve a keresz-
tyének közös étkezésein, az agapékon is a mintegy „piknik-alapon” 
összeadott étel került az asztalokra. Így ha egyesek idő előtt vették elő 
kosarukból a „hazait”, mert megéheztek,68 a késve érkezőknek vagy 
kevesebb maradt, vagy egyáltalán nem juthattak ételhez. Mivel az ösz-
szejövetelre később érkezők nem pontatlanság miatt késtek, hanem 
mert kézművesként, szántóvetőként, bérmunkában vagy éppen rab-
szolgaként látástól vakulásig kellett dolgozniuk, és csak öreg este jut-
hattak el a gyülekezetbe, éppen azok — a többség (lásd 1Kor 1,26kk) 
— rövidültek meg a közös asztalnál, akik arra a leginkább rászorultak.  
A tehetősek emberileg érthető türelmetlensége és jogos igénye a saját 
maguk által hozott étel elfogyasztására tehát a gyülekezet megosztott-
ságát eredményezte, mégpedig olyan természetűt, amelyben a megha
sonlás és személyválogatás a vagyoni helyzet alapján létrejövő társadalmi ré
tegződés mentén ment végbe. Kialakult a jóllakottak és a mellőzöttek cso-
portja. Hasonló gyülekezeti helyzetről kapunk lesújtó képet Jakab 
levelében is (2,1—5). Pál apostol soraiban nem találunk utalást arra, 
hogy a pórul jártak zúgolódtak volna a kialakult helyzet miatt. Számá-
ra azonban az érintettek magatartásától, érzékenységétől vagy bele-
törődésétől függetlenül pusztán maga az a tény elfogadhatatlan, hogy 
Krisztus népében, és éppen a szeretetlakomán ilyen természetű meg-
oszlás előfordulhat. 

Pál szenvedélyes kérdésekkel kísérli meg a gyülekezetet ráébreszte-
ni a szeretetvendégségen kialakult helyzet tarthatatlanságára. Azért 
veszik elő a tehetősebbek idő előtt a magukkal hozott enni-innivalót, 
mert talán nincs házuk, hogy ott egyenek és igyanak? Ha az össze-
jövetel célja az eszem-iszom volna, akkor ezért nem kellene keresniük 
a velük egy hiten levők társaságát, hiszen ezek a türelmetlenek nem 
kiszolgáltatott bérlők, hanem saját házzal rendelkeznek, ahol az étke-
zés idejét és módját ők szabhatják meg. 

Ha pedig úrhatnámságukkal a gyülekezetben akarnak tüntetni, akkor 
a baj mélyebben fekszik és nagyobb annál, hogy csupán szeretetlen-
ségnek tekinthetnénk. Vagy talán az Isten egyházát vetitek meg? 

68 Schrage 1991—2001, 3. 27. o.
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— feszegeti tovább Pál a kialakult helyzet tulajdonképpeni természetét. 
Már rá kellett volna ébredniük, hogy nem akármilyen közösségnek 
lettek tagjai, hanem olyannak, amelybe maga Isten választja ki,69 hívja 
el és gyűjti össze személyválogatás nélkül a társakat.70 A szeretetven-
dégség fegyelmezetlen résztvevői ennek az egyedülálló közösségnek 
ezzel a sajátos vonásával nem törődnek, és önző, szeretetlen maga-
tartásukkal megalázzák, megszégyenítik a nincsteleneket, a gyüle-
kezetben is tudatosítva bennük a társadalom által kijelölt helyüket. 
Hol kínosabb az ilyen tapasztalat, mint ott, ahol az együttérző testvéri 
szeretetnek kellene uralkodnia? Ha a testvéri szeretetnek ebből a fogya-
tékosságából kiindulva közelítjük meg a szakasz mondanivalóját, csak 
akkor rajzolódik ki előttünk a korinthusi szeretetvendégségen és ben-
ne az úrvacsoravételen kialakult helyzet képe, és derül fény sokat vi-
tatott kérdések valódi értelmére.

A dolgok ilyen állása után mit mondjak nektek? — tér vissza az 
apostol a kiindulópontra. Dicsérjelek meg titeket? A korinthusiakhoz 
írt levelek alapján az a benyomása az embernek, hogy ez a gyülekezet 
önmagával kissé eltelt, öntudatos társaság lehetett, aminek — tekintet-
tel az eleven közösségi életre — adódhatott is némi alapja. Bizonyára 
számítottak a gyülekezet alapítójának dicséretére, és nem örültek bí-
rálatának. Pál viszont, ha volt is miért dicsérnie őket (vö. 1Kor 11,2.17), 
a szeretetvendégségen lejátszódó dologban nem dicsérheti meg 
őket, hiszen az semmiképpen sem fér össze Krisztus-hitük alapjaival.

2. b) az úrvacsora által támasztott igény 
(11,23—26)

(23) Mert én az Úrtól vettem át,1 amit át is adtam nektek, hogy 
az Úr Jézus, azon az éjszakán, amelyen kiszolgáltatottá lett,2 vet
te a kenyeret, (24) és miután hálát adott, megtörte,3 és ezt mond
ta: „Ez az én testem, amely érettetek van.4 Ezt cselekedjétek az 

69 Vö. Ch. Wolff 1982, 82. o.
70 Lásd a 12. számú szövegértelmező jegyzetet.
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én emlékeztetésemre.”5 (25) Hasonlóképpen vette a poharat is, 
miután vacsorált, és ezt mondta: „Ez a pohár az új szövetség az 
én véremben.6 Ezt cselekedjétek — mindannyiszor, amikor7 isszá
tok — az én emlékeztetésemre.” (26) Mert mindannyiszor, amikor 
ezt a kenyeret eszitek, és isztok a pohárból, az Úr halálát hirdes
sétek, amíg el nem jön.

a Szöveg érteLme 1az Úrtól vettem át: a  és a 
 (átvenni és átadni) a hagyományozás két fô mozzanatát rögzítô szakki-
fejezések (lásd még 1kor 15,1.3; 2thessz 3,6; gal 1,9.12; Fil 4,9), amelyek 
arám változatát a zsidó rabbik gyakran használták saját tevékenységük meg-
jelölésére.71 — az „Úrtól” kifejezésben az  elöljárót találjuk, és ez egyér-
telmûen a hagyomány eredetét, kiindulópontját, és nem csupán valamelyik 
láncszemét jelöli meg. eszerint Pál közvetlenül jézustól kapta volna az úr-
vacsorára vonatkozó hagyományt.72 a magyarázók többsége azonban két-
ségbe vonja, hogy az Úr jézus akár még földi életében, akár pedig a damasz-
kuszi találkozás alkalmával közölte volna Pállal ezt a többmondatos és min-
den kétséget kizáróan múlhatatlanul fontos hagyományt. a közvetlen átvétel 
lehetôségének többek között az is ellentmond, hogy „Pál itt egy már formá-
ba öntött hagyományhoz nyúl vissza”.73 Lindemann mindehhez még hozzá-
teszi: a közvetlen átvételt „az is kétségessé teszi, hogy az idézett hagyo-
mányban Jézusról harmadik személyben esik szó”.74 De nyelvtani érvekre is 
hivatkozhatnak a magyarázók, akik ezt az álláspontot képviselik. az  
elöljáró helyettesítheti a birtokos esetet vonzó  prepozíciót, például ilyen 
fordulatokban:  (valakitôl felvilágosítást kapni; gal 3,2; kol 1,7).75 
ezért mondhatja joachim jeremias: „az  a hagyomány létrehozóját jelöli”,76 
és nyomában ugyanígy kümmel,77 Wolff,78 Schrage79 vagy Lindemann.80 má-

71 Bill 3. 444. o.
72 Így gondolja Lietzmann—Kümmel 1969, 57. o.; Bousset—Heitmüller 1917,  

131. o.; Cullmann 1966, 517. o.
73 Schrage 1991—2001, 3. 29. o.
74 Lindemann 2000, 253. o.
75 Vö. BD 210. §.
76 Jeremias 1967, 195. o.
77 „Anhang” in: Lietzmann—Kümmel 1969, 185. o. Kümmel 1987, 225. o.
78 Ch. Wolff 1982, 83. o.
79 Schrage 1991—2001, 3. 30. o.
80 Lindemann 2000, 253. o.
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sok az úrvacsorai hagyomány eredetére vonatkozó páli kijelentés értelmét 
még azzal is árnyalják, hogy „a hagyományozás minden mozzanata mögött 
közvetlenül az Úr áll”.81 

2azon az éjszakán, amelyen kiszolgáltatottá lett: a  igének 
megszokott magyar fordítása ezen a helyen: „elárultatott”. a görög szónak 
ez a jelentése azonban másodlagos. az elsô jelentése: valakit vagy valamit 
átadni, kiszolgáltatni. ebben az értelemben minduntalan felbukkan a passió-
elbeszélésekben, egyrészt mint ami a jézus környezetére jellemzô maga-
tartást, másrészt pedig Isten jézust érintô szándékát idézi fel. Schrage véle-
ménye megfontolandó: „a szó a jogi nyelvezet körébe tartozik, és leginkább 
a »kiszolgáltatni« értelemben ajánlatos fordítani, hiszen mondhatni, hogy 
jézus egész szenvedésének egy rövid formulába való sûrítésével van dolgunk. 
mindenesetre nem korlátozhatjuk jelentését valamiféle történeti utalásra, 
még kevésbé júdás árulására. ez még inkább így van, ha itt »passivum divi-
num«-mal, tehát Istent rejtô szenvedô igealakkal van dolgunk.”82 De nem 
feledkezhetünk meg az úgynevezett„szenvedésjelentésekrôl” sem, amelyek-
ben az evangéliumok a jézusra váró sorsot szintén ennek a szónak a szen-
vedô formájával fogalmazzák meg (mk 9,31 és párh.; 10,33 és párh.). azt is 
figyelembe kell vennünk, hogy a görög igealak múlt idejû befejezetlen (im-
perfectum) jelentést hordoz, és ennek megfelelôen tartósabb kiszolgáltatott-
ságra kell gondolnunk.

Szólnunk kell arról is, hogy a szóban forgó kijelentés az úrvacsora szerez-
tetését jézus elfogatásának éjszakájára idôzíti („azon az éjszakán”), ha azt 
nem is említi, hogy ez a páskavacsorán történt. ebbôl magától értetôdôen 
következne az a feltételezés, hogy az úrvacsora szerzésének hagyománya 
palesztinai környezetben keletkezett, és magára jézusra megy vissza. a val-
lástörténeti iskola hívei közül sokan az úrvacsorai szentség eredetét mégis 
a hellenista vallásosság misztériumkultuszaira, az ezekben szokásos rituális 
étkezésekre vagy a — hellenista környezetben gyakori — halottakról való meg-
emlékezésekre vezetik vissza. ez utóbbi alkalmak szintén közös étkezések-
kel voltak egybekötve. a 19. század második felében megszaporodtak azok 
a hangok, amelyek az úrvacsorát a pogány áldozati étkezésekbôl, az istenség 

81 Cullmann 1954, 8. kk. Lásd még Conzelmann 1969, 231. o. Barrett 1968,  
266. o. Gerhardsont idézi Ch. Wolff 1982, 83. o. 96. jegyz.

82 Schrage 1991—2001, 3. 31—32. o. Viszont Júdás árulására utaló kijelentésnek 
veszi Lindemann 2000, 254. o.
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elfogyasztásából eredeztették.83 az úrvacsora megítélésében 19. századi 
elôdeit követi a 20. században Bultmann, aki ezt a szentséget mint a meg-
váltó istenséggel való egyesülés alkalmát a hellenisztikus keresztyén gyüle-
kezet gyakorlatára vezeti vissza. Szerinte a kenyérnek az apCsel 2,46-ban 
említett „naponkénti megtörése” csupán az eszkatologikus reménységet éb-
ren tartó közös étkezési alkalom volt.84 tanítványa, Conzelmann az ô nyom-
dokain haladva jegyzi meg: „valóban nehéz azt feltételezni, hogy a szakra-
mentális gondolkodás már az ôsgyülekezetben oly mértékben kifejlôdött, 
mint az a rendelkezésünkre álló híradásokban elôttünk áll.”85 még tovább 
megy herbert Braun: „az utolsó vacsora a hellenisztikus gyülekezetekben 
gyakorolt úrvacsora visszavetítése lehet jézus utolsó napjaiba.”86 az úrva-
csora eredetének ez a felfogása jó adag elfogultságról tanúskodik. nem 
számol azzal, hogy az úrvacsorai hagyomány a szerzés alkalmát egyönte-
tûen jézus és tanítványai utolsó együttlétére idôzíti. a legrégibb hagyomány-
anyagot éppen Pál közvetíti, mégpedig alig húsz évvel az utolsó vacsora után, 
amikor a résztvevôk közül bizonyára „még sokan élnek” (1kor 15,6). továb-
bá joachim jeremias a szereztetési igékben olyan szemitizmusokat mutat ki, 
amelyek a keletkezésük helyét palesztinai környezetbe utalják.87 a legdöntôbb 
azonban az, hogy „az utolsó vacsorán történtek csak akkor érthetôk, ha azo-
kat jézus keresztre feszítésével összefüggésben vizsgáljuk”.88 minden moz-
zanata errôl beszél, például a megtört kenyér és a kehelybe kiöntött bor 
kiemelése és az erôszakos halálra utaló, egymástól elkülönített említése. ha 
pedig mindez jézus utalásaiban már a vacsorán elôrevetíti árnyékát, jézus 
bizonyára sejtette, hogy mi vár reá, ezért nem történetietlen azt feltételezni, 
hogy maga jézus kötötte össze az úrvacsora jelentését halálának értelmével, 
és ennek megfelelôen nem is tekinthetô utólagos belemagyarázásnak.

éppen jézus halálában keresik az úrvacsora értelmét azok, akik párhuza-
mot tételeznek fel a halottakról való rendszeres megemlékezés és az úrva-
csora gyakorlata között. Lietzmann például ezt az elképzelést pártfogolja 
kommentárja elsô kiadásában.89 az emlékezés hangsúlyozása a szerezteté-

83 Lásd Pfleiderer in: Feine—Behm—Kümmel 1965, 265. o. Eichhorn uo. 319— 
320. o. Heitmüller uo. 322. o.

84 Bultmann 1959, 146. kk.
85 Conzelmann 1969, 237. o.
86 Bram 1969, 50. o.
87 Jeremias 1967, 191. kk. ThWNT 5. 707—708. o. 437., 438. jegyz.
88 Barrett 1968, 266. o.
89 Lietmann—Kümmel 1969, 1.1 132. o.
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si igék páli változatában mintha erre utalna. az „emlékezés” mibenlétére 
azonban majd a hagyomány ezt érintô pontján térünk rá. 

3vette a kenyeret..., megtörte: „a kenyér megtörése mindenekelôtt a zsi-
dó étkezés megkezdésének pontosan körülírt szertartása.” a házigazda ilyen-
kor felegyenesedett, kezébe vett egy lapos, kerek fehér lepényt, és áldást 
mondott felette, legtöbbször ezekkel a szavakkal: „magasztaltassál, urunk, 
Istenünk, a világ királya, aki megcselekszed, hogy a föld kenyeret teremjen.” 
az asztal körül ülôk vagy fekvôk az áldást ámennel erôsítették meg. a házi-
gazda ezután mindenkinek tört egy falatot, és eljuttatta az illetôhöz, majd 
az étkezés megkezdését azzal jelezte, hogy maga is tört a kenyérbôl, és enni 
kezdett belôle. az evangéliumi történet jézust is nemegyszer házigazdaként 
mutatja be, aki a kenyér megtörésével jelt ad az evés megkezdésére (lásd Lk 
24,30).90 Schürmann szerint a kenyér megtörésének ez a sajátos szokása 
ismeretlen volt a nem zsidók között.91 a „kenyér megtörése” az úrvacsora 
alkalmával tehát szintén a szereztetési hagyomány palesztinai keletkezése 
mellett szól. 

4„Ez az én testem, amely érettetek van”: jézusnak ezek az úrvacsorai 
kenyeret értelmezô szavai soha nem nyugvó vitát váltottak ki az Újszövetség 
magyarázóiból, valamint az egyház tanításáért felelôs teológusokból. éppen 
ezért nehéz elfogulatlanul, felekezeti elôítéletek nélkül kutatni a szerezteté-
si igék eredeti jelentését. Ismeretes, hogy a reformáció lutheri és zwingliánus 
szárnyának egyesítése érdekében 1529-ben megrendezett marburgi kollok-
viumon a két reformátor éppen a szereztetési igék eltérô értelmezése miatt 
különbözött össze. a tizenöt marburgi cikkely közül csak az úrvacsora kér-
désével foglalkozó tizenötödikben hiányzott az egyetértés.92 zwingli szerint 
az úrvacsora kenyere és bora csupán „jelképezi” krisztus testét és vérét, 
Luther viszont ragaszkodott ahhoz, hogy a szavak egyszerû és elsôdleges 
értelmét megôrizzék, és vallják krisztus testének és vérének „reális jelen-
létét az úrvacsora jegyeiben”.93 kálvin kissé árnyaltabban ugyan, de zwingli 
nyomán halad, amikor az úrvacsora jegyeit értelmezô szavakat kifejti: „a 
kenyeret krisztus a maga testének nevezi. Csak valami visszás elôítélet ta-
gadhatja, hogy itt képes beszédrôl van szó... én határozottan állítom, hogy 
szentségi kifejezésmóddal van dolgunk: az Úr átviszi a jelre magának a do-
lognak a nevét... a külsô jel több holmi képnél. az szimbólum, amelyben 

90 Schürmannt idézi Wanke: EWNT 2. 730. kol.
91 Vö. Wanke uo. 731. kol.
92 Lásd Heussi 1957, 78. § n, o.
93 Vö. Hägglund 1983, 188. o.
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magát a dolgot nyújtják nekünk.”94 a vita a szentségi jegyek értelmezése 
felôl mind a mai napig nem jutott nyugvópontra. vannak, akik a mondatok 
szerkezetének elemzésével érvelnek. a 20. század elsô felében többen is 
képviselték azt az álláspontot, hogy krisztus értelmezô szavaiban az alany 
és az állítmány megszokott rendjét tulajdonképpen fel kell cserélni. vagyis 
az „én testem”, illetve az „én vérem” mondatrészek adják az alanyt, míg az 
„ez” mutatószó, amellyel e változat szerint jézus önmagára mutat, a létigével 
együtt képviseli az állítmányt. a szavak értelme így alakulna: az igazi evés 
és ivás az én testem és vérem, azaz az én személyem.95 tetszetôs elképze-
lés, de szórendi okoknál fogva — a természetes sorrend: alany, majd az állít-
mány és az állítmánykiegészítô — az arám eredetire hivatkozó jeremiasszal 
együtt96 a legtöbb modern kutató elutasítja. 

De nem könnyíti meg jézus eredeti szándékának megfejtését az értelmezô 
szavak jelentéstani vizsgálata sem. a leginkább vitatott szó az  létige, 
pedig az úrvacsora elemeit értelmezô kijelentés megértése elsôsorban azon 
múlik, hogy ennek a szónak a jelentését helyesen ragadjuk-e meg. Luther is 
azzal érvelt krisztus testének és vérének valóságos jelenléte mellett az úrva-
csora jegyeiben, hogy az  ezt kétségtelenné teszi, hiszen a jelölô és a 
jelölt dolog azonosságát (van) húzza alá. az  viszont kifejezheti két dolog 
egymásnak való megfelelését is, és így az „ezt vagy azt jelenti” értelmezést 
is lehetôvé teszi. Pál is él az ilyesfajta azonosítással, amikor 1kor 10,4-ben 
ezt írja: „a szikla pedig a krisztus volt.” De gal 4,24-ben is ilyen módon állítja 
párhuzamba a Sínai-hegyet és hágár ôsanyát. Lényegében így értelmezi joa-
chim jeremias is a létigét, amikor a szereztetési igéket jézus „kettôs példá-
zatai” közé sorolja.97 ôt követi Lindemann is kommentárjában, ahol errôl a 
következôt írja: „az idézett hagyomány a szétosztott kenyeret utalásnak érti 
jézus halálban beteljesített önátadására.”98 azonban több kortárs írásmagya-
rázó is kevésnek találja a létigének ezt a pusztán ráutaló értelmét, és käse-
mann véleménye felé hajlik, aki szerint az  jelentése ebben az esetben 
„egy tényt vagy személyt egy másik tény vagy személy reprezentál (képvisel)”. 
majd a továbbiakban ezt írja: „a »reálprezencia« kife jezés, még ha sok mindent 
fel lehet is hozni ellene, a legtalálóbb arra a tényállásra, amelyre Pál gondol.”99 

94 Kálvin 1920, 158. o.
95 Közelebbi adatok: Jeremias 1967, 211. o. 5. jegyz.
96 Uo. 211. o.
97 Uo. 215. o.
98 Lindemann 2000, 254. o.
99 Käsemann 1960, 28. o.
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valami hasonlót állítanak orr és Walther társszerzôk is: „a kenyér már nem 
pusztán kenyér, hanem bizonyos értelemben krisztus jelenléte és aktuális 
teste.”100 Lényegében Schrage is ebben az irányban keresi a megoldást.101

végeredményben a jézus által igénybe vett szereztetési szavak értelme 
nem a szótári jelentésen múlik, hanem azon az összefüggésen, amelyben 
Pál idézi ôket. Számításba kell vennünk azt is, amit 1kor 10,14kk-ben az 
úrvacsoráról már elmondott. De ez hadd érvényesüljön a levélrészlet kibon-
tásánál.

a  mondatrész kiegészítést kíván, mert az olvasó sze-
retné tudni, hogy mi történik „testtel értünk”. késôbbi szövegváltozatok be 
is toldják a „megtöretett” (ℵ2, C3 stb.), „szétmorzsolódott” (D∗) vagy „adatott” 
(co = kopt fordítások) fordulatokat. nem lehet kétséges, hogy ezeket a be-
toldásokat a kényszerhelyzet szülte, ezért a nestle—aland 27. kiadása egyiket 
sem hozza a fôszövegben. mivel azonban a „testet” értelmezô „érettünk” 
állítmány nélkül mégiscsak sután hangzik, kénytelenek vagyunk a „van” lét-
igét alkalmazni. 

5emlékeztetésemre: a szereztetési igéknek ezt a rendelkezését csak a 
páli és lukácsi változat hozza. ez utóbbi is csak a kenyérhez fûzôdô szavak-
hoz kapcsolva. — ezen a ponton is meg kell fontolnunk, vajon nem kell-e 
elszakadnunk a megszokott fordítástól: „az én emlékezetemre”. az  
olyan képzôvel () képzett szó a görög nyelvben, amellyel a cselekvésnek 
nemcsak visszaható, hanem valamire ható értelmet is adhatnak (például  
 = feltámadás, de feltámasztás is). a szó elsô jelentésére hivatkoz-
va tekinti az úrvacsorát az emlékezés alkalmának a reformáció zwingliánus 
ága.102 hasonló értelmet tulajdonítanak a felszólításnak a vallástörténeti is-
kolának azok a hívei is, akik az úrvacsora eredetét a halottak emlékezetére 
rendszeresen megrendezett vacsora antik szokásában vélik felfedezni.103 ám 
ha már mindenképpen megemlékezésre való felszólítást hallunk ki a szerez-
tetési igék szóban forgó mondatából, akkor annak a sajátos ünnepi alkalom-
nak a jellegébôl kell kiindulnunk, amelybe az elsô három evangélium az 
utolsó vacsorát helyezi. a páskavacsorán ugyanis a zsidóság régtôl fogva az 
egyiptomból történt szabadulásra emlékezett,104 sôt mi több, meg is jelení-

100 Orr—Walther 1976, 271. o.
101 Schrage 1991—2001, 3. 36. o.
102 Lásd Hägglund 1983, 200. o.
103 Mint többek között például Lietzmann—Kümmel 1969, 132. o. Részletesebben 

a feltételezés kritikájával együtt lásd Jeremias 1967, 230. kk. Az utóbbi szerző ál-
láspontját vitatja Conzelmann 1969, 234. o. 65. jegyz.

104 Vö. BHH 3. 1396—1397. kol. Jeremias 1967, 50—51. o.
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tette: „minden generációnak kötelessége, hogy az ember úgy tekintsen ön-
magára, mintha egyiptomból vonult volna ki.”105 a széderestén ezért kellett 
a családfônek fia felszólítására felidéznie a kivonulás legfontosabb esemé-
nyeit. Bizonyára a páskavacsorának erre a sajátosságára hivatkoznak azok a 
magyarázók, akik a jézusról történô megemlékezést a gyülekezet urának a 
visszaemlékezésen túlmenô „megjelenítésének” tekintik.106

mivel azonban a szereztetési igék liturgikus hagyományt ôriznek, az át-
ható értelmû „emlékeztetés” jelentést kell elônyben részesítenünk, hiszen 
gyakran szerepel a szó ilyen értelemben az ószövetségben, fôként az isten-
tiszteleti élettel összefüggô részekben. Ilyenkor a gyülekezet, esetleg annak 
egy-egy tagja Istent emlékezteti imádságában ígéreteire vagy kegyelmére 
(3móz 24,7; 4móz 10,10; zsolt 8,5; 115,12; 136,23; ézs 62,6). De az új-
szövetségi gyülekezet is ezt teszi istentiszteleti imádságaiban (apCsel 
10,4.31). Isten emlékeztetése mégis a zsidó páskaliturgiában lett mindenek-
elôtt hangsúlyossá. a vacsora elfogyasztása után mondott imádság harmadik 
áldásmondásában hangzik el Isten felé a kérés, hogy „tekintsen népe hely-
zetére, és emlékezzék meg atyáikról, és a messiásról, a Dávid Fiáról, az ô 
szolgájáról..., népérôl stb.”107 De a 2. század elejérôl származó, már keresz-
tyén fogantatású Didakhéból (a tizenkét apostol tanítása) tudjuk, hogy Isten 
emlékeztetése az ôskeresztyénség úrvacsorai imádságának hasonlóképpen 
alkotóelemévé lett: „emlékezzél meg, uram, a te egyházadról, hogy meg-
szabadítsd minden gonosztól..., és gyûjtsd össze azt a világ négy tájékáról... 
a te országodba.”108 a szereztetési igék lukácsi változatával kapcsolatban, 
amelyben a kenyér megtörését elrendelô igében szintén megtalálható az 
emlékezés mozzanata, írja Prôhle károly: „az úrvacsorázó gyülekezet jézus 
halálára és az új szövetség vérére emlékezteti könyörgésében Istent, hogy 
teljesítse ígéretét, és tegye teljessé a világ megváltását.”109 a szó utóbbi ér-
telmezése szerint tehát a gyülekezet nem magát emlékezteti urára, hanem 
Urát emlékezteti magára, az ô népére, amely Isten szabadító közbelépésére 
szorul. 

6„Ez a pohár az új szövetség az én véremben”: Pálnál — és Lukácsnál — a 
kenyér megtörésére és a pohár átnyújtására vonatkozó szereztetési igék — 
ellentétben a márki és mátéi változattal — nem teljesen párhuzamosak. a Pál 

105 Bill 4. 68.5a.
106 Schrage 1991—2001, 3. 43. o. Lindemann 2000, 254. o.
107 Idézi Jeremias 1967, 243. o.
108 Did 10,5.
109 Prőhle 1991, 325. o.
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által idézett változatban nincs szó a pohár tartalmáról, mintha az apostol 
valamilyen okból kerülni akarná a bor „elemének” jézus vérével történô ösz-
szekapcsolását. természetesen a pohárban, illetve kehelyben a páskarend-
tartásnak megfelelôen (harmadik kehely110) bor volt, mégpedig 1/4 rész bor 
és 3/4 rész víz keverési arányban, és a korinthusi gyülekezet tagjai is bort, 
valószínûleg szintén vegyített formában, ihattak a „pohárból” úrvacsorai al-
kalmaikon. Sok magyarázó messzemenô következtetéseket von le Pál tar-
tózkodóbb megfogalmazásából. Conzelmann például azt állítja, hogy a sze-
reztetési igéknek párhuzamosan fogalmazott két tagjában „nem a kenyér és 
a bor felel meg egymásnak, hanem a kenyér és a pohár. a magyarázó igék 
tehát nem a felkínált elemekhez, hanem magához a kiosztás aktusához kap-
csolódnak”.111 hasonlóképpen foglal állást Lampe is: az apostol által idézett 
szereztetési formula „nem feltételezi az Úrnak az (úrvacsora) elemeiben lét-
rejövô szentségi jelenlétét”.112 nehéz azonban belátni, hogy a pohár és annak 
tartalma miként is lehetne ilyen módon elvonatkoztatható egymástól. a po-
hár nyilvánvalóan nem üres, és Pál szerint az a bor, amelyet tartalmaz, 1kor 
10,16 értelmében minden kétséget kizáróan jézus kiontott vérével teremt 
közösséget. ha ebben az esetben a bor a szereztetési ige márki változatával 
szemben nem kerül elôtérbe, akkor ennek oka csak az lehet, hogy az úrva-
csora elemének mibenléte helyett a hangsúly annak jelentôségére, azaz jézus 
erôszakos halálával új szövetséget létesítô szerepére kerül.113 

7mindannyiszor, amikor: Wolff szerint ebbôl a fogalmazásból, pontosab-
ban a  használatából egyesek arra következtetnek, hogy a gyüleke zetek 
az úrvacsorát olyankor, amikor nem tudtak borhoz hozzájutni, csak kenyér-
rel ülték meg.114 ezt az olvasatot erôltetettnek kell tekintenünk, hiszen a 
szóban forgó határozószó a következô mondatban is szerepet kap, ahol a 
jelentése vitán felül „minden esetben, amikor”. különben is, az egész sza-
kaszban mindenütt együtt van szó evésrôl és ivásról.

a LevéLréSzLet kIBontáSa (23—24) Hogy a szeretetvendégségen 
keletkezett áldatlan helyzetet orvosolja, Pál nem elégszik meg feddés-
sel és utasításokkal, hanem szokása szerint az alapokból, pontosabban 

110 Vö. Bill 4/1. 72. o.
111 Conzelmann 1969, 234. o.
112 Lampe 1991, 207. o. Az idevágó további irodalmat lásd Schrage 1991—2001, 

3. 37. o. 498., 499. jegyz.
113 Lásd még Hegermann: EWNT 1. 722. kol.
114 Ch. Wolff 1982, 91. o.
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abból, ami Jézus Krisztussal történt, vagyis az ő megváltó művéből 
kiindulva fejti ki a következményeket az adott helyzetet illetően (pél-
dául 1Kor 1—2; 15; Fil 2; Róm 5—6; Kol 2 stb.). Most éppen ezért fel-
idézi az úrvacsora Jézus által történt szereztetésének körülményeit. Ez 
magától értetődően adódik abból a gyakorlatból, amely Korinthusban 
is összekapcsolta a szeretetvendégséget az úrvacsoravétellel. Pál a visz-
szásságokat nem a gyülekezetben kialakult rend felforgatásával akarja 
megszüntetni. Nem különíti el a kétféle alkalmat úgy, ahogy ez a már-
ki hagyományban tükröződik, ahol az úrvacsorai rész a közös étkezést 
követi, de nem teszi külön alkalommá sem a szeretetvendégséget és 
az úrvacsoravételt, amint erről Jusztinosz mártír tudósít a Kr. u. 2. 
század közepén.115 Sőt az elkülönítés helyett inkább szoros összefüggést 
teremt közöttük, amiképpen a hitet és a gyülekezet életét más esetben 
is csak ilyen eltéphetetlen egységben tudja vizsgálat tárgyává tenni. Ami 
pedig a megítélés és a rendeződés módját illeti, eljárása teljesen egy-
értelmű. Nem az úrvacsorát igazítja a szeretetvendégség értelméhez és gyakor
latához, hanem a szeretetvendégséget az úrvacsorában kapott ajándékhoz. En-
nek — és nem a társas összejöveteleknek — kell meghatároznia mindazt, 
ami a szeretetlakomára egybegyűltek körében történik. 

Az úrvacsora jelentőségét pedig Pál az eredete felől világítja meg, és 
hogy ezt megtehesse, az őskeresztyénségben élő szájhagyománynak az 
úrvacsora szereztetésének emlékét őrző részletét idézi fel. Ezt a hagyo-
mányt az Úrtól vette át. Ez a hagyomány tehát magának Jézusnak a 
szavait és szándékát őrzi nemzedékről nemzedékre az úrvacsorával, 
ezzel a különös ünnepi étkezéssel kapcsolatban. Az ősgyülekezet a 
szereztetés eseményeit és körülményeit hagyományegységgé kovácsol-
ta és továbbadta — többek között Pálnak is. Ő viszont, aki a szolgálata 
révén Korinthusban létrejött gyülekezetben a közösségi élet más ele-
meivel együtt az úrvacsorai alkalmakat is rendszeresítette, a szerez-
tetési hagyományt nekik is átadta. Eszerint a gyülekezet számára nem 
új, amit felidéz. Mégis eszükbe kell juttatnia, mert az úrvacsorában 
felkínált javak még nem hatották át kellőképpen az életüket. 

Az apostol mindent egybevetve alkalmasnak találja az úrvacsorai 
hagyományt arra, hogy általa Jézus eredeti szándéka érvényesüljön a 

115 Apol I.67,3—7. Idézi Jeremias 1967, 109. o. 3. jegyz. Goppelt 1962, 145. o.

Korinthus.indd   515 2008.04.02.   8:21:53



516

korinthusi gyülekezet összejövetelein kialakult fonák helyzetben. Nem 
tekinthető megalapozottnak Herbert Braun állítása, miszerint „az utol-
só vacsora a hellenista pogány eredetű keresztyén gyülekezetekben 
gyakorolt úrvacsora visszavetítése Jézus utolsó napjaiba”.116 A helyzet 
éppen fordított: az azon az éjszakán szerzett úrvacsorát, amelyen az Úr 
Jézus az embereknek kiszolgáltatottá lett, vetíti az apostol arra gyüle-
kezeti alkalomra, amelyet a pogány, hellenista környezet még meg-
maradt befolyása torzított el. Alig hihető, hogy a korinthusi gyülekezet 
alapításakor, két évtizeddel Jézus tanítványaival elköltött utolsó vacso-
rája után, amikor még többen élnek a szemtanúk közül (lásd 1Kor 
15,6), olyan mértékben átírhatók lettek volna a Jézussal kapcsolatban 
történtek, ahogy azt Braun és mások feltételezik. De az úrvacsorai ha-
gyomány megbízhatósága mellett szól az a körülmény is, hogy az Új-
szövetségben található négy elbeszélés — Máténál, Márknál, Lukácsnál 
és Pálnál az első korinthusi levélben — az úrvacsora szerzéséről, ha né-
hány lényegtelen ponton el is tér egymástól, abban mindenesetre egyet-
ért, hogy Jézus még földi életében, közvetlenül halála előtt rendelte el az 
úrvacsorát, és ő adta meg annak értelmét.

Az viszont tagadhatatlan, hogy a közös úrvacsorai hagyományt az 
apostol a hangsúlyok alig észrevehető megváltoztatásával a Korinthus-
ban előállott helyzetre alkalmazza. Leveleinek tanúsága szerint ezzel a 
megszilárdult hagyományt a megoldandó feladathoz igazító módszer-
rel más alkalommal is él. Elég, ha a Galata levélből az apostoli zsinat 
történetét (2,1—10) vagy a Filippi levélben idézett himnuszt (2,6—11) 
vesszük figyelembe. Most pedig az úrvacsora szereztetésének hagyo-
mányát idézi úgy fel, hogy a figyelem mindenekelőtt Jézus halálára és 
halála váltságot szerző erejére terelődjék. Nyilván Jézus történetének ezt 
az eseményét tekinti olyannak, aminek ismerete egyszerre kínálja a baj 
felismerését és felszámolását.

Az a közös étkezés, amelynek során Jézus az úrvacsorát övéinek el-
rendelte, az e tekintetben egységes hagyomány szerint valóban vacso-
ra, sőt meglehetősen késői vacsora volt, hiszen éjszaka játszódott le. 
Pál nem említi, hogy ez különleges, ünnepi alkalom, Izráel népének 
Egyiptomból történt szabadulására emlékező összejövetel, a páskabá-

116 Bram 1969, 50. o.
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rány elfogyasztásának alkalma volna. A hallgatás erről a körülményről 
nem feltétlenül jelenti a róla szóló hagyomány helyreigazítását, hiszen 
még az itt, a levélben idézett változaton is átszűrődnek az eredeti hely-
zet egyes vonásai. Az asztalra kerülő kenyér, a felette elmondott hála-
adó imádság, a kenyér megtörése, a vízzel kevert bor az asztalon álló 
poharakban mind megtalálható volt a páskaünnepi teríték kellékei kö-
zött, s mind jelentőséggel bírt a páskarendtartásban. Bizonyára zsidó 
múlttal nem rendelkező emberek számára — és a korinthusi gyülekezet 
tagjai többnyire ilyenek voltak — a páskaünnep elemei nem voltak ele-
venek, de hozzátehetjük: ismeretük nem is volt feltétlenül szükséges. 
Az úrvacsora mibenléte ugyanis nem a páska gondolatvilága, hanem 
egyedül Jézus kereszthalála felől közelíthető meg. 

Ahogy az úrvacsora szereztetését az evangéliumok Jézus és tanítvá-
nyai utolsó együtt töltött estéjére időzítik, úgy a Pál által idézett ha-
gyomány szerint is a Jézus halála napját megelőző éjszakán történt 
mindez. Most mégsem a bekövetkező halálhoz rögzül az időpont, ha-
nem a Jézus helyzetében történt baljós változáshoz: ez az az éjszaka, 
amelyen Jézus kiszolgáltatottá lett. Halála éppen ennek a kiszolgál-
tatottságnak lett a végső következménye. Nem volt már többé kiút, 
menedék számára, nem volt már senki, aki széttépné az ellene szőtt 
hálót. Az a görög szó, amely az eredeti szövegben ezt kifejezi (
) Júdás árulására (lásd Mk 14,10.42.44 és párh.) is célozhat, neve 
azonban nem hangzik el, noha elhallgatására Pálnak különösebb oka 
nincsen.117 Ha pedig azt kívánná közölni, hogy a sorsdöntő órákban az 
övéi cserbenhagyták, akkor erre is lett volna mód. A leginkább feltéte-
lezhető azonban, hogy ebben az esetben is úgynevezett passivum di-
vinum-ról, tehát Isten cselekvését rejtő kifejezésről van szó. Így gon-
dolja többek között Barrett Róm 4,25-re és 8,32-re hivatkozva,118 de 
Wolff119 és Schrage120 is. Isten volt ugyanis az, aki kiszolgáltatta Jézust, 
levette a kezét róla, és emberek kezére adta. Másfelől viszont az is áll, hogy 
Jézus ezt a kiszolgáltatottságot önként és engedelmesen vállalta (lásd 

117 Lásd Ch. Wolff 1982, 84. o.
118 Barrett 1968, 266. o.
119 Ch. Wolff 1982, 84. o.
120 Schrage 1991—2001, 3. 31. o.
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Mk 14,36 és párh.). Ennek megfelelően mindaz, ami ettől fogva Jézus-
sal történt azon az éjszakán és az azt követő napon, jellemző az embe-
ri nemre, szépítés nélküli, hű arckép minden ember természetéről, 
elsősorban keményszívűségéről Isten iránt, hiszen akivel így bántak, 
őt képviselte. Egyúttal az a végkifejlet, ami azon az éjszakán vette kez-
detét, Isten békés szándékáról tanúskodik (vö. 2Kor 5,18kk; Róm 
5,8kk), minthogy a következmények arra hárultak, aki egészen Isten 
oldalán állt, és aki az összeütközésben teljesen vétlen volt (vö. 2Kor 
5,21; Gal 3,13). Lindemann lehetségesnek tartja, hogy a páli megfo-
galmazáson átszűrődik a prófécia Ézsaiás könyvének 53. fejezetéből 
Isten szenvedő szolgájáról, akit a Septuaginta görög szövege szerint 
szintén „az Úr adott át a mi bűneinknek” (Ézs 53,6). Viszont minden 
kétséget kizáróan már a szereztetési igék időpontjának meghatározá-
sában is a kereszt igéje szólal meg úgy, ahogy az apostol már a levelé-
nek elején kifejti (1,18—25). 

Zsidó szokás szerint a házigazdára várt az étkezés lebonyolítása. 
Mivel máskor is így történt (Lk 9,16; 24,30), az utolsó vacsorán is Jé-
zus, a házigazda szabta meg az együttlét menetét. Másképpen: ez az ő 
vacsorája volt (lásd 1Kor 11,20). A közös étkezés első mozzanatát a 
lepény formájú kenyér széttörése és a jelenlevők között való szétosz-
tása jelentette, amit megtenni szintén a vendéglátó előjoga volt. Ezért 
ezen a nevezetes éjszakán az Úr Jézus is vette a kenyeret, és miután 
hálát adott, magasztalva Istent a föld termő erejéért, megtörte, és 
szétosztotta tanítványai között.121 Amikor a hagyomány, vagy talán 
maga az apostol az úrvacsora szerzőjét az Úr Jézusnak nevezi, egy lé-
legzetre jelöli meg a halála előtt álló és halálra kész Mestert, ugyan-
akkor a feltámadottat és élőt is, akit az egyház és minden egyes gyüle-
kezet jelen lévő és eljövendő Urának tekint és nevez. Ennek megfele-
lően minden úrvacsorának Korinthusban vagy bárhol másutt és bármely 
időben ugyanaz a gazdája, mint az utolsó vacsorának egykor a jeruzsá-
lemi „felházban” (lásd Mk 14,15). Erről tanúskodik az úrvacsorai isten-
tiszteleti rendben minden bizonnyal kezdettől fogva meglévő és arám 
nyelven elhangzó, kétféleképpen értelmezhető kiáltás: „maran atha” 

121 Lásd a 16. számú szövegértelmező jegyzetet.
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(„Az Úr jelen van!”)122 vagy „marana tha” („Urunk, jöjj!”). A fontosabb 
szövegvariánsok valószínűleg így hozzák 1Kor 16, 22-ben, és így talál-
ható görögre fordítva Jel 22,20-ben is.123 Az úrvacsora résztvevőjének 
ezért nem elég csupán visszaemlékeznie annak szerzőjére, hanem rá 
kell eszmélnie, hogy minden esetben magának az élő Úrnak a vendége.

Bár Jézus nem először látta el a házigazda tisztét az övéi körében, 
annak az utolsó éjszakán elköltött vacsorának szavaival különös jelen-
tőséget tulajdonított. Így szólt kezében a megtört kenyérrel: Ez az én 
testem, amely érettetek van. Az Úr Jézus akkor elhangzott szavait 
minden bizonnyal eredeti formájában, egyes szám első személyben 
elevenítették fel az úrvacsorai alkalmakon, ahogy arra a Pál által idézett 
hagyományból is következtethetünk. Így vonatkozhat az úrvacsorán 
megtört kenyérre mindaz, amit egykor a kezében levő kenyérre mon-
dott. Az ő szavai ruházzák fel a falatnyi kenyeret azzal a jelentéssel és 
jelentőséggel, ami Istennel való viszonyunkat meghatározó szentséggé 
teszi. Az Augustinus egyházatyának tulajdonított mondás szerint: „Ac-
cedit verbum ad elementum et fit sacramentum” (Az ige az elemhez 
járul, és akkor szentséggé lesz).124

Jézus ünnepélyes kijelentése a kezében levő, megtört és kiosztott 
kenyeret azonosítja az ő halálra szánt testével, a görög szövegben az ő 
-jával, vagyis egész lényével, földi megjelenésével.125 A megtört és 
átnyújtott kenyér és majd a pohárból szétosztott bor beszédesen jelzi, 
hogy Jézusra nem közönséges, hanem erőszakos halálnem vár, amikor 
is a bántalmazás következtében a vér elválik a testtől. Halálának ez a 
módja teszi nyilvánvalóvá, hogy kiszolgáltatottsága milyen mélységek-
be vezet. Bár eszerint halála súlyos váddal illeti az embert istentelen-
sége miatt, minthogy azzal bánt így, aki Istenhez tartozott, mégsem az 
ember ellen szól, hanem érette, a javára történik. Helyettesítő halál, mint 
Isten titokzatos szenvedő szolgájáé Ézsaiás prófétánál, aki „a mi vét-
keink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, 
hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg” 

122 Vö. Did 10,6.
123 Vö. ThWNT 4. 470. kk. EWNT 2. 947—948. kol.
124 Lásd Hägglund 1983, 187. o.
125 Lásd Schweizer: ThWNT 7. 1024. kk. EWNT 3. 773—774. kol.
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(Ézs 53,5; lásd még Mk 14,24-ben: „sokakért”). Megváltó halál az övé, 
mert magára vette a bűn terhét, amit az ember érdemelt. 

Az úrvacsora kenyerének rendeltetését megvilágító jézusi szavakat 
— és majd látni fogjuk, hogy ugyanez történik majd a borral kapcsolat-
ban is — követi a Pál által idézett és a Lukácsnál található (22,19) ha-
gyomány szerint a cselekmény megismétlését meghagyó parancs: Ezt 
cselekedjétek az én emlékeztetésemre! Az a görög ige, amely a fel-
szólítást tartalmazza, folyamatos jelen időben (praesens imperfectum) 
áll, ezért az úrvacsorai alkalmat Jézus szándéka szerint és az ő meg-
bízásából nemcsak megismételni, hanem ismételten megismételni, 
tehát gyakorolni kell. Míg a keresztség egyszeri, életre szóló esemény, 
az úrvacsorára újra meg újra rá van utalva az ember.

Az úrvacsora rendszeres megtartására Jézus szavai szerint azért van 
szükség, hogy ezáltal ismételten emlékeztessük őt mindarra, amit ő 
tett értünk. A 18. számú szövegértelmező jegyzetben már volt szó ar-
ról, hogy az eredeti szövegben található  szó „megemléke-
zés”-t is jelenthet, s ha ilyen értelemben vesszük, akkor az úrvacsora 
által őt emlékezetbe kell idézni, halálát meg kell jeleníteni. Mégis az 
elsőként említett változatot kell előnyben részesítenünk, mert ebben 
a kérdésben a Didakhéban található úrvacsorai imádság mint a szóban 
forgó kifejezés rendelkezésünkre álló legkorábbi értelmezése tekint-
hető perdöntőnek, ahol is a gyülekezet ószövetségi fordulattal arra kéri 
az Urat, hogy emlékezzék meg az ő népéről, szabadítsa meg a gonosz-
tól, és gyűjtse össze őket Isten országába. Erre az emlékeztetésre ok-
vetlenül szükség van, nem mintha az Úr feledékeny lenne, hanem mert 
népe ismételten kegyelemre szorul, s hogy ezt elnyerje, hivatkozási 
alapot keres magának az ő halálában. 

(25) A vacsora után került sor az úrvacsorai bor szétosztásának el-
rendelésére. Azt illetően, hogy a kenyér megtörése és az „áldás poha-
rának” (lásd 1Kor 10,16) körbeadása a vacsora étkezési részét követte-e 
(lásd Mk és Mt), vagy pedig keretezte (Lk és Pál), az Újszövetségben 
található négyféle szereztetési hagyomány nem mutat egységes képet. 
A legtöbb magyarázó amellett van, hogy Korinthusban a szeretetven-
dégség a kenyér megtörésével kezdődött, s a közös étkezés végén kö-
vetkezett az úrvacsora borának kiosztása.

Ez a vacsorát követő esemény sok tekintetben párhuzamos a kenyér 
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megtörésével. Az Úr Jézus mint házigazda még azon az éjszakán, ugyan-
azon az együttléten, hasonlóan az előbbi cselekményhez, a vacsora 
kellékeitől elkülönítve vette a poharat is, és szavaival rendkívüli jelen
téssel és jelentőséggel ruházta fel a benne levő bort. Mert ezt mondta: Ez 
a pohár az új szövetség az én véremben. Ebben a pohárra vonatko-
zó jézusi kijelentésben fogalmazódik meg az úrvacsora örömüzenete 
és ajándéka, ami azonban mégsem csupán a pohár tartalmában rejlik, 
hanem a megtört kenyérben is, mert így, a kettő együtt jeleníti meg a 
kiszolgáltatottá lett Jézus erőszakos halálát.126 Pál számára szembetű-
nően fontos mozzanat az úrvacsorában, hogy az szorosan kapcsolódik 
ehhez a valóban megesett véres eseményhez. Váratlan viszont ennek 
a justizmordnak, egy ártatlan embert sújtó igazságtalan ítéletnek a 
következménye. Mert lehetne súlyos ítélet a korabeli hatalmasok vagy 
éppen a gyáva és ingatag közvélemény felett, lehetne szégyenfolt az 
emberiség nem éppen makulátlan múltján, mégis valami rendkívüli jó 
származott belőle: új alapokra helyezte Isten és ember kapcsolatát.

A szereztetési igék szerint ugyanis az úrvacsora ajándéka az új szö-
vetség, amelynek biztosítéka azonban Jézus halálában és annak mód-
jában van, mivel a tét a bűnös ember bizalma Isten iránt. Bár Jézus 
kereszthalálába sokféle indíték, politikai, tömeglélektani vagy más 
szempont is belejátszhatott, a végkifejlethez lényegében mégis Isten 
ügyének Jézus által vállalt, megalkuvás nélküli képviselete vezetett. 
Mert Jézus halálának tulajdonképpeni magyarázata az ő működésében 
rejlik. Oka pedig Isten szeretetében van, aki nem rója fel az embernek 
Jézus halálát, hanem beszámítja. A szereztetési igék szavaival: szövet
ségébe vonja az arra méltatlant (lásd még 2Kor 3,6.14; Gal 3,17; 4,24). 

Szövetség ez annyiban, hogy két fél egymásra hangolt, tartós kap-
csolatáról van szó. Más újszövetségi képpel: az Atya és gyermekei vi-
szonyáról (lásd még Gal 4,5—6; Róm 8,16.21). Mégsem egyenlő felek 
társulnak benne. A görög szó ugyanis, amelyet magyarra „szövetség” 
formában fordítunk, valójában , ami elsősorban rendelkezést, 
adott esetben végrendelkezést (például Gal 3,15) jelent.127 Ez az értel-
me az „ószövetségnek”, tehát a Sínai-hegyen kötött szövetségnek is, 

126 Lásd Schrage 1991—2001, 3. 38. o.
127 Vö. Behm: ThWNT 2. 127. kk. Hegermann: EWNT 1. 718. kk. kol.
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ahol Isten választott népének életrendjét fektette le. Ha pedig az úr-
vacsora jegyei az „új szövetségben” szilárdítanak meg, akkor ez a szö-
vetség szintén Isten népének, méghozzá új, minden népből kihívott 
gyülekezetének életrendjét határozza meg, de új alapokra, Istennek Jézus 
Krisztus kereszthalálában kifejezett akaratára fektetve. 

Az új szövetség ígérete már Jeremiás prófétánál elhangzik. Ennek 
lényege a prófécia szerint az lesz, hogy Isten az ő törvényét népének 
bensőjébe helyezi, szívébe írja (31,33). Míg egyesek, például Schrage128 
nem tartják vitán felül állónak, hogy a jeremiási prófécia hatott a sze-
reztetési igének erre a fordulatára, mondván, hogy ebben a próféciában 
nincs utalás a vérre, mások viszont valószínűnek vélik az összecsen-
gést.129 Annál is inkább ehhez az utóbbi állásponthoz kell csatlakoz-
nunk, mert a Jeremiásnál megfogalmazott isteni ígéret beteljesedésének 
az ad nyomatékot, hogy azoknak, akikkel Isten szövetséget fog kötni, 
meg fogja bocsátani bűneit (lásd Jer 31,34). 

Ebben az összefüggésben pedig már érthetővé válik az új szövetség 
és Jézus vérének társítása. Az Ószövetségben ugyanis mind a szövet-
séget (lásd 1Móz 15,7kk; 2Móz 24,8), mind pedig a bűnök kiengesz-
telését (lásd 2Móz 30,10; 3Móz 16,11kk) a kiontott vér szentesítette. A 
vérnek ez az Isten és ember kapcsolatában betöltött szerepe a keresz-
tyénségben kezdettől fogva segített megérteni Jézus kereszthalálának 
megváltó erejét. Alig van az Újszövetségnek olyan irata, amely ne hi-
vatkozna Krisztus vérére, mégpedig úgy, mint az üdvösség biztosíté-
kára. „Atyáinktól örökölt hiábavaló életfolytatásunkból drága véren 
váltattunk meg” — olvassuk Péter első levelében (1,18—19). Ugyancsak 
ebben a levélben találjuk a hálatelt vallomást: „Sebei által gyógyultunk 
meg.” (2,24) János az első levelében Jézus vérét olyan erőnek tekinti, 
„amely megtisztít minden bűntől” (1,7; vö. Zsid 9,14). Ez a tisztító 
hatás szinte kozmikus méretűvé tágul a Jelenések könyvében: „Ezek 
azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták az ő ruháikat 
és kifehérítették azokat a Bárány vérében.”

Bátran mondhatjuk tehát, hogy Krisztus vérének említése szerves 
része az apostoli igehirdetésnek, közös kincse a vándorútjára induló 

128 Schrage 1991—2001, 3. 39. o.
129 Vö. Lindemann 2000, 255. o.
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egyháznak. Pál maga is gyakran él ezzel a lehetőséggel. Nemegyszer 
érvel azzal, hogy „áron váltattunk meg”. Ha Krisztus vérét itt éppen 
nem is említi, kimondatlanul is ezt tekinti a váltság árának (vö. 1Kor 
6,20; 7,23; Ef 1,7). „Krisztus a keresztjének vére által békesség szer-
zője lett” — vallja a Kolosséi levél (1,20). Mindezt azért viheti végbe 
Krisztus vére, mert Isten bocsánatának a záloga lett. „Vére által en-
gesztelésül lett.” (Róm 3,25) Továbbá: „Miután most megigazultunk 
az ő vére által, majd megmenekülünk őáltala a harag (napjától).” 
(Róm 5,9)

Amit tehát az apostol a Krisztus vérével kapcsolatban az úrvacsora 
szereztetési hagyományában talál, jól beleillik saját szóhasználatába és 
teológiai gondolatvilágába. Nem érthetünk egyet Conzelmann-nal, aki 
sok Újszövetség-kutató vonakodásának és ellenérzésének ad hangot, 
amikor azt állítja, hogy „Krisztus vére magában az üdvösségre vonat-
kozó páli tanításban (értsd: Pál szótériológiájában) csupán tradicioná-
lis szerepet játszik”.130 Ilyen eredményre kell jutniuk azoknak, akik Pál 
apostol teológiájában csak elvont gondolatrendszert látnak. Pedig teo-
lógiai szempontból Jézus kereszthalálának történeti körülményei is 
nagyon fontosak a számára. Sokkal többről van szó nála annál, mint 
hogy az ószövetségi áldozati gyakorlatot Jézus sorsára vetíti. Jézust 
valóban áldozatnak tekinti, de nem kultikus értelemben, hanem a tör-
ténelemben végbement valóságos esemény formájában. Amint már 
előbb is említettük, Jézus vére jelzi azt, hogy az ő halála erőszakos ha-
lál volt. Az összeütközés közte és a vele szemben állók között valóban 
„vérre ment”, de erre nem mások élete, hanem az ő élete „ment rá”. E 
nélkül a vérontás nélkül halálának nem volna megváltó ereje. Hogy Pál 
szerint az úrvacsora mennyire mélyen gyökerezik Jézus valóságos és 
véres halálában, arról majd a 27. versben található intelem alapján is 
meggyőződhetünk: aki méltatlanul él az úrvacsorával, az az Úrnak a 
kereszten megtört teste és kiontott vére ellen vétkezik. 

Mert az kevés, ha — sok, magát korszerűnek vélő teológus szerint — 
Jézus küldetését hírnöki szerepként fogjuk fel, mintha elég volna az 
üdvösséghez az embereket csupán felvilágosítani Isten szeretetéről. 
Valamit el is kellett Jézusnak intéznie, sőt el is kellett rendeznie, hogy 

130 Conzelmann 1969, 235. o.
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Isten és ember egymásra találhasson. Ahogy erről a Kolosséi levélben 
olvasunk: el kellett „a minket terhelő és vádoló adóslevelet távolítania 
az útból, odaszegezve azt a keresztfára” (2,14). Behajthatta volna Isten 
nevében azt, amivel Istennek tartozunk. Ő azonban fizetett helyettünk 
(lásd 2Kor 5,21; Gal 3,13; 4,4). Nem áldozatot szedett, hanem áldoza-
tot hozott. Mégpedig véreset! De ez az áldozat a Zsidókhoz írt levél 
szerint egyedülálló eset: „Az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, 
és a meghintés véréhez járultunk, amely jobbat beszél, mint Ábel vére.” 
(12,24; vö. 1Móz 4,10)

Az úrvacsora szereztetési igéje szerint tehát az új szövetséget, az 
Istennel való kapcsolat új rendjét meghatározza a véres esemény Jézus 
keresztfáján. Ami ott történt, ahol az összeütközés Isten és ember kö-
zött kiélezetté, végletessé, ennélfogva egyértelművé vált, de ahol az 
ember bűnével Isten kegyelme is megalkuvás és feltétel nélkül talál-
kozik. Ezért az új szövetségben adott életrend alapja Jézus keresztha-
lálának tanúságtétele a bűn feletti ítéletről és a bűnös iránti kegyelem-
ről. Mivel Krisztus népe is ismételten rászorul mindkettőre, a kenyérről 
elmondottakkal párhuzamosan az úrvacsora borának kiosztásával kap-
csolatban is elhangzik az Úr Jézusnak a cselekmény megismétlését 
meghagyó igéje: Ezt cselekedjétek — mindannyiszor, amikor isszá
tok — az én emlékeztetésemre.

(26) Az úrvacsorai alkalmak ismételt megtartására egyes szám első 
személyben utasító jézusi igék után most már többes szám második 
személyű — minden valószínűség szerint magától Páltól származó — 
rendelkezés következik: Mert mindannyiszor, amikor ezt a kenyeret 
eszitek, és isztok a pohárból, az Úr halálát hirdessétek, amíg el 
nem jön. Sok magyarázó131 ezt a mondatot nem felszólító, hanem ki-
jelentő mondatnak érti. A szó görög alakja () ugyanis 
mindkét értelmezést lehetővé teszi. Ha kijelentő mondatnak vesszük, 
és a „mert” kötőszó ezt sugallja, akkor az apostol vagy a korinthusiak 
eddigi úrvacsorai gyakorlatára hivatkozik, vagy pedig rá akarja ébresz-
teni a korinthusiakat arra, hogy már maga a kenyér megtörése és a bor 
kiosztása sem csupán szóbeli megjelenítése Krisztus halálának. Még-
is elfogadhatóbbnak tűnik a felszólító értelem, minthogy nehéz a mon-

131 Például Ch. Wolff 1982, 91. o. Lampe 1991, 208. o. Lindemann 2000, 256. o.
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datot a jövőre nézve is — „amíg az Úr el nem jön” — pusztán megálla-
pításnak felfogni. De emellett szól a hasonló nyelvtani kétértelműséget 
mutató „ezt cselekedjétek” (, lásd 24—25. vers) fordulat 
is. Ebben az esetben már mindenképpen felszólításról, jézusi rendel-
kezésről van szó. Pál nagy valószínűséggel „az Úr halálának hirde-
tésére” történő felszólításával a korinthusiak lelkére akar kötni vala-
mit, mégpedig olyasmit, ami eddig elsikkadt az úrvacsorai gyakorla-
tukban. 

Miért kell az apostolnak ilyen nyomatékosan kijelentenie, hogy az 
Úr halálának hirdetése Krisztus eljöveteléig nem veszít időszerűségé-
ből? Aligha tévedünk, ha feltételezzük, hogy most ezen a téren is a már 
többször tetten ért korinthusi rajongást szükséges helyreigazítania. 
Krisztus egyes korinthusi hívei ugyanis Peter Lampe szavai szerint 
„rajta mint a megdicsőült és győzelmes Úron tájékozódtak”,132 s vele 
együtt magukat is minden emberi gyarlóság és nyomorúság fölé emel-
kedetteknek hitték (lásd 1Kor 4,8). Nem mintha Pál és vele együtt a 
keresztyén testvérek a feltámadott, élő és eljövendő Krisztus helyett a 
halott Jézusról beszélnének, és csupán az ő emlékét ápolnák. Mert 
amikor az Urat megemlítik, amint erről már a megtört kenyérre vonat-
kozó szavaknál szóltunk, az úrvacsorán jelen lévő élő Úr Jézust, a ven-
dégség tulajdonképpeni házigazdáját nevezik meg. Ugyanakkor a gyü-
lekezet élő Ura „nem tette túl magát a kereszten, és nem hagyta maga 
mögött antik hősként, úgyszólván »per aspera ad astra« — »rögös úton 
a csillagokig emelkedve« — a keresztet”, mint valami jelentőségét vesz-
tett, „túlhaladott állomást”.133 

Mert mindaddig, amíg a jelen világ viszonyai között, még nagyon 
messze a tökéletesség állapotától él az ember, nem nélkülözheti az élő, 
jelenvaló és eljövendő Úr kereszthalálában rejlő feddést, ítéletet, vi-
gasztalást és elkötelezést. Ezért kell a gyülekezetnek megfogadnia az 
apostol intését, és minden úrvacsora alkalmával Ura halálát a maga 
kegyetlen valóságában felidézni. Az úrvacsora nem mágikus étel és ital, 
amely a misztériumkultuszokban fogyasztott eledelhez hasonlóan „ex 
operato”, már csupán a vétele révén is közvetítené a halhatatlan életet. 

132 Lampe 1991, 202. o.
133 Uo.
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Az úrvacsora azok számára erőforrás, akik benne felismerik Krisztus 
értük hozott áldozatát, és azt hittel fogadják. Hogy pedig ez megtör-
ténhessék, az Úr halálát hirdető igének valamiképpen kapcsolódnia kell az 
úrvacsorához. 

2. c) az úrvacsorához méltó szeretetvacsora 
(11,27—34)

(27) Úgyhogy aki nem hozzá méltóan eszi a kenyeret, és iszik az 
Úr poharából, vétkessé lesz az Úr testében és vérében.1 (28) Vi
szont vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék a kenyérből, és 
úgy igyék a pohárból. (29) Aki eszik és iszik úgy, hogy nem ítéli 
meg helyesen a testet,2 ítéletet eszik és iszik önmagának. (30) 
Ezért sok közöttetek a gyenge és beteges, és meglehetős sokan 
alusznak3 is. (31) Ha viszont önmagunkat megítéljük, nem megy 
végbe rajtunk az ítélet. (32) Amikor az Úr ítél meg minket, neve
lésben van részünk, nehogy a világgal együtt kerüljünk a végső4 

ítélet alá.
(33) Úgyhogy, testvéreim, amikor összejöttök, hogy egyetek, 

egymást megvárjátok. (34) Ha valaki éhes, otthon egyék, nehogy 
ítéletre jöjjetek össze. Egyebekről pedig, majd ha elmegyek, ren
delkezem. 

a Szöveg érteLme 1vétkessé lesz az Úr testében és vérében: az új 
protestáns fordításban ezen a helyen nem érvényesül kellôképpen az erede-
ti szöveg. az eredeti mondat állítmánya ugyanis jövô idôben áll, és ez bizo-
nyos esetekben a kijelentés, az elvárás, illetve a következmény súlyát fokoz-
za134 (vö. mt 5,48; 6,5; 20,26 stb.). a jövô idejû fogalmazás egyúttal kifeje-
zésre juttatja azt a körülményt is, hogy az úrvacsorázó éppen azáltal válik 
elmarasztalhatóvá, hogy az úrvacsora jegyeibôl nem vonja le a megfelelô 
következtetést. ezért megszívlelendô Conzelmann megjegyzése: „az úrva-
csorához méltó állapot nem olyasmi, amit akkor kellene tanúsítanom, mielôtt 

134 BD 362. §.
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a vételére készülnék, hanem magában a szentséghez igazodó magatartá-
somban.”135

2úgy, hogy nem ítéli meg helyesen a testet: a kijelentés több szempont-
ból is talányos, ezért a magyarázók is eltérô módon próbálják értelmezni. 
mindenekelôtt gondot okoz a  ige meglehetôsen széles jelentéstar-
talmából kiválasztani a gondolatmenetbe illôt. a Soltész—Szinyei-szótárban 
a következô jelentéseket találjuk: szét-, el-, kiválaszt, megkülönböztet; meg-
ítél, eldönt; szenvedô alakban: elválik, elmegy; viszályt elintéz. az Újszövet-
ségben találkozunk még a mediális (visszaható) alak egy sajátos jelentésével: 
kételkedni, bizonytalannak lenni (mk 11,23 és párh.; róm 4,20; 14,23; jak 
1,6; 2,4). Látható, hogy mindegyik változatban érvényesül az ítéletalkotás 
alapjelentése, de inkább szellemi, mint bírói tevékenység eredményeképpen. 
viszont mindettôl nagyon távol esônek tûnik a „megbecsülni” értelem (lásd 
a revideált károli-fordítást és az új protestáns fordítást).

a magyarázatok túlnyomó részében a „megkülönböztetést” valamilyen 
módon kifejezô fordítást találunk. az utóbbi évtizedek termésében csak két 
esetben fordul elô, hogy a magyarázó a „helyesen megítélni” jelentést része-
síti elônyben: Wolff136 és tôkés István kommentárjában.137 közéjük sorolhat-
juk Schragét is, aki, bár e mellett a jelentés mellett dönt,138 fordításában 
mégsem érvényesíti.139 talán nem tévedünk, ha feltételezzük, hogy a válasz-
tás nagymértékben függ a minden körülírást különös módon nélkülözô 
 (a test) értelmezésétôl. a különbözô lehetôségeket áttekinthetôen sorol-
ja fel Barrett.140 jelentheti a) valakinek a személyét testi megjelenésében 
(héberül: ; lásd 1kor 6,18.20; 9,27; 13,3; 2kor 4,10; gal 6,17; Fil 1,20); b) 
az Úr testét a megtört kenyérben (vö. 1kor 10,16; 11,24); c) a gyülekezetet 
illetve az egyházat (vö. 1kor 10,17; 12,12kk; kol 3,15; róm 12,4—5; ef 1,23; 
4,4). ezek után mi az, amit a gyülekezet vagy annak egy része nem ítél meg 
helyesen? az a) változattal kapcsolatos értelem Barrett szerint nem valószínû 
— szemben Bornkamm véleményével141 —, hiszen a szakaszban semmi nem 
támasztja alá, hogy a korinthusi gyülekezetben Krisztus személyét és az úr-
vacsora elemeit elszakították volna egymástól. Lampe viszont lényegében 
krisztus személyére gondol, amikor Pál megfogalmazásában krisztus ke-

135 Conzelmann 1969, 238. o. 108. jegyz.
136 Ch. Wolff 1982, 93., 95. o.
137 Tőkés 1995, 309. o.
138 Schrage 1991—2001, 3. 51. o.
139 Uo. 8. o.
140 Barrett 1968, 274—275. o.
141 Bornkamm 1966, 2. 142. o.
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resztre feszített „testére” történô utalást lát.142 a legtöbb magyarázó a b) 
változat alapján próbálja elemezni az apostol kijelentését, és ezzel a hagyo-
mányos értelmezést erôsíti meg: a gyülekezet nem tesz különbséget az úr-
vacsora elemei és a közönséges étel, vagy éppen a szeretetvendégségen 
fogyasztott vacsora között. Figyelemre méltó azonban a c) változat is. az ott 
felsorolt igehelyek is tanúsítják, hogy a „krisztus teste” különösen a levél 
második felében a Krisztusban hívôk közösségének beszédes képévé válik. 
az úrvacsorai közösség szerepérôl a krisztus testének mint az egyház kö-
zösségének létrejöttében éppen az imént, 10,17-ben esett szó. Schrage haj-
lik arra, hogy a rejtélyes mondat kulcsát innen kiindulva próbálja megkeres-
ni.143 ha elfogadjuk ezt a megközelítést, akkor a megfelelô fordítás: „nem 
ítélné meg helyesen a testet”. vagyis nem vonja le krisztus úrvacsorai jelen-
létének ekkléziológiai, egyházat érintô következményeit.

3meglehetôs sokan alusznak (): az alvás ebben az esetben meg-
szépítô (eufemisztikus) megnevezése a halálnak. az Újszövetség nemegyszer 
él ezzel a sokatmondó képpel, de kizárólag Istenben, illetve krisztusban el-
hunytakkal, tehát keresztyénekkel kapcsolatban (vö. például mt 27,52; 
1thessz 4,13kk; 1kor 7,39; 15,6.18.20.51). 

4a végsô ítélet alá: a „végsô” jelzô a görög szövegben tulajdonképpen 
hiányzik az „ítélet” szó mellôl. mivel azonban magában a mondatban is külön-
bözô idôsíkban végbemenô ítéletrôl esik szó, a félreértés elkerülése érdeké-
ben szükségesnek látszik ez a betoldás. De feljogosítja erre a fordítót az 
ítélet elöljáróval tartalmilag erôteljesebbé tett formája is () is.

a LevéLréSzLet kIBontáSa (27) Az úrvacsora szereztetésének ha-
gyományát Pálnak azért kellett elővennie, hogy a gyülekezetben újra 
tudatosítsa: ami az úrvacsorai alkalmakon náluk történik, tarthatatlan. 
A korinthusi keresztyének között ugyanis az volt a baj, hogy az úrva-
csora szenvedett torzulást egyes gyülekezeti tagok felelőtlensége és 
fegyelmezetlensége következtében, ahelyett, hogy az úrvacsora miben-
léte hatott volna gondolkodásmódjukra, különösképpen a szeretet-
vendégségi összejövetel alakulására. Az apostol azért hangsúlyozta az 
úrvacsora szoros kapcsolatát az Úr Jézus kereszthalálával, hogy ahhoz 
méltóan, tehát ahhoz igazodva legyenek együtt, aki önmagát adta he-
lyettük és érettük. Ha az úrvacsorázó azzal a gyötrelmes kérdéssel ví-

142 Lampe 1991, 210. o.
143 Schrage 1991—2001, 3. 51. o.
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vódik, hogy vajon méltó-e az úrvacsoravétel megtiszteltetésére, akkor 
ahhoz az önfeláldozó szeretethez kell mérnie magát, amelyben Ura 
részesíti őt az úrvacsora javaiban. 

Ennek az összefüggésnek megfelelően viszont aki nem hozzá mél
tóan eszi a kenyeret és iszik a pohárból, vétkessé lesz az Úr tes
tében és vérében. Az eddigi gondolatmenetből nyilvánvaló, hogy az 
Úr asztalához méltatlanul járuló nem olyan szentségtörő, aki az úr-
vacsorát vagy annak elemeit gyalázza meg, mert nem tesz különbséget 
a szent jegyek és a közönséges étel között, hanem olyan, aki valami-
képpen vétkessé válik Krisztus kereszthalálában.144 

Mivel Pál két évtizeddel Jézus halála után úrvacsorázókat marasztal 
el, nyilvánvalóan nem lehet arról szó, hogy ők tettlegesen vettek volna 
részt Jézus keresztre feszítésében. Akkor miképpen járul hozzá Krisz-
tus kereszthalálához a hozzá nem méltó úrvacsoravétel? A levélnek 
nem egy magyarázója véli úgy, hogy a mondat értelme: aki kifogásol-
hatóan él a szentséggel, egy gyékényen árul „a Krisztus kereszthalálá-
ért felelősökkel”,145 esetleg „e világ” 1Kor 2,8-ban említett „fejedel-
meivel”.146 A leveleiben fellelhető hasonló megfontolásai alapján viszont 
arra gondolhatunk, hogy Pál azokat tartja Krisztus keresztje ellensé-
geinek, akik vagy megerőtlenítik a „kereszt botrányát” (lásd Gal 5,11), 
s ezzel „hiábavalóvá teszik Krisztus kereszthalálát” (lásd Gal 2,21; Fil 
3,18), vagy nincsenek tekintettel „erőtlen” keresztyén testvéreikre, 
„akikért pedig Krisztus meghalt” (lásd 1Kor 8,11; Róm 14,15). Rövi-
den: az értünk életét adó „Krisztus ellen vétkezik, aki... a keresztyén 
testvére ellen vét”.147

(28—30) Ezzel a komoly figyelmeztetéssel az apostol senkit nem akar 
visszatartani vagy elriasztani az úrvacsorától. Egyék az ember a ke
nyérből, és igyék a pohárból, mert az úrvacsoravétel részesíti őt a 
Krisztussal és a gyülekezettel való közösségben (lásd 1Kor 10,16—17) 
és a kereszten szerzett új szövetség kötelékében (lásd 1Kor 11,25). 

144 Vö. Käsemann 1960, 24. o.
145 Barrett 1968, 273. o. Lásd még Conzelmann 1969, 238. o. Käsemann 1960, 

24. o.
146 Schrage 1991—2001, 3. 49. o.
147 Schweizer: ThWNT 7. 1066. o.
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Viszont úgy tegye ezt, hogy önvizsgálatot tart: vajon helyesen ítéli-e 
meg Krisztus megtört testét, és az egy kenyérből részesedő gyülekezet 
„testét”,148 és levonja-e ennek következményeit, ehhez méltó maga-
tartást tanúsít-e, mindenekelőtt az úrvacsorai együttléten. Mert aki 
eszik a kenyérből, és iszik a pohárból, úgy, hogy nem ítéli meg 
helyesen a testet, ítéletet eszik és iszik magának. Szívszorító lehe-
tőség ez: az úrvacsora, amely a bűnös embert Isten felmentő ítéletéről 
biztosítja, elmarasztaló ítéletté válhat számára. 

Nem arról van szó, hogy Pál az úrvacsora mibenlétét, a benne fel-
kínált ajándékot és ígéretet az úrvacsorázó belátásától tenné függővé. 
De nem tüntethetjük fel őt olyan színben sem, mintha az Úr vacsoráját 
összetévesztené — amint erről előbb már más összefüggésben is szól-
nunk kellett — a misztériumvallásokban gyakorolt étkezésekkel, ame-
lyeken a felkínált étel „ex opere operato”, csupán a fogyasztása révén 
hat, függetlenül az abban részesedő meggyőződésétől. Lehet, hogy a 
korinthusi gyülekezetben egyesek így gondolkoztak,149 és az úrvacsora 
jegyeiben — Antiókhiai Ignác püspök (Kr. u. 2. század) szavaival — a 
„halhatatlanság csodaszerét” ()150 látták, amely 
akkor is hat, ha ők nem az úrvacsora mibenlétének megfelelően, nem 
ahhoz méltóan (27. vers) veszik magukhoz. 

Pál apostol nem hallgatja el, hogy ami egyébként üdvösségre rendel-
tetett, elmarasztalássá válhat, ha az úrvacsorázó úgy eszik és úgy iszik, 
hogy „nem ítéli meg helyesen a testet”. Ennek a rejtélyes mondat-
nak a nyitja minden valószínűség szerint 1Kor 10,16—17-ben található. 
Mindenekelőtt az nem ítéli meg helyesen a testet, aki az úrvacsora ke-
nyerében nem fogadja el Jézus Krisztus kereszthalálban megtört tes-
tének ajándékát bűnei bocsánatára. De az sem ítéli meg helyesen a 
testet, aki nem fogadja el vagy megvetően kezeli azokat, akik hozzá 
hasonlóan mindannyian Krisztus megtört testének kenyeréből része-
sedve egy testté, mondhatni testületté, a végidők istennépévé lettek. 
Mert ha a gyülekezetnek minden egyes tagja Krisztus áldozata árán lett 
az új szövetség részese, akkor megengedhetetlen, hogy bárki közülük sze

148 Vö. az ehhez az igehelyhez fűzött 22. számú szövegértelmező jegyzettel.
149 Vö. Käsemann 1960, 24—25. o. Schrage 1991—2001, 1. 42. o.
150 IgnEph 20,2.
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mélyválogatás áldozata legyen, és hátrányos helyzetbe kerüljön. Aki pedig ezt 
az összefüggést nem ismeri fel, és nem ehhez igazítja magaviseletét, 
közösségi magatartását, azzal kerül szembe, aki pedig érte is vállalta a 
halált (lásd 27. vers).

A kilátásba helyezett ítélet nem pusztán fenyegetés, de nem is csak 
majd az idők végén bekövetkező megméretés. Az úrvacsorával kapcso-
latban elharapózott téves nézeteknek és helytelen gyakorlatnak súlyos 
következményei vannak a gyülekezet vagy egyes hívők életének alaku-
lására, aminthogy emiatt sok közöttük a gyenge és beteges, és meg
lehetős sokan alusznak is. Talán az, aminek orvosságnak kellene 
lennie, most méregként hat? A „halhatatlanság csodaszere” halálossá 
vált? Inkább arra utalhat az apostol, hogy az úrvacsora ismételt felkí-
nálása és a gyakori úrvacsoravétel a „Krisztusban” folytatott élet kar-
bantartását és megújulását szolgálja, és ha ez valamilyen oknál fogva 
nem a rendeltetésének megfelelően alakul, „hiánybetegségeket” vonhat 
maga után. Valószínűleg Pál nem arra gondol, hogy a káros következ-
mények feltétlenül és végzetszerűen azokat sújtják, akik „méltatlanul” 
úrvacsoráznak, hiszen az „erőtlenek”, akik elsősorban kárvallottjai a 
kialakult helyzetnek, éppen a szeretetvendégségen megalázott szegé-
nyek közül kerülnek ki (lásd 1Kor 11,22; vö. 1Kor 1,26kk). Az egész 
gyülekezet válik erőtlenné, gondozó feladatára alkalmatlanná annak a 
szeretetnek a hiánya miatt, amely nélkül nem épülhet a gyülekezet 
(lásd 1Kor 8,1). Még az is lehetséges, hogy egészségesebb úrvacsorai 
közösség mellett kevesebben lennének azok is, akik idejekorán huny-
tak el. A Krisztushoz tartozók ugyanis olyan egybeszerkesztett testet 
alkotnak, amelyben egy mindenkiért és mindenki egyért van. Láthatat-
lan „idegszálak” kötik őket össze, s ennélfogva „ha egy tag szenved, 
vele együtt szenved az összes tag. Ha dicsőséget nyer egy tag, vele örül 
az összes tag” (1Kor 12,26). Így végeredményben egy „megerőtlene-
dett” gyülekezetben az „erősnek” sem megy jól a dolga, ami természe-
tesen fordítva is áll: a hátrányos helyzetű gyülekezeti tag tekintetbe-
vétele erőforrássá válik az egész közösség számára. 

(31—32) A helyzet azonban a korinthusi gyülekezetben az apostol 
megítélése szerint még nem végzetes. Éppen azért tért ki levelében az 
úrvacsorával kapcsolatos rendellenességekre, hogy még idejében orvo-
solja a bajt. Reménysége szerint Isten igéje, az általa megvilágított 
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szempontok alapján az érintettek maguk ítélik meg önmagukat, és 
orvosolják azt, amit helytelennek ismertek fel magatartásukban. Ebben 
az esetben mentesülnek a fonákul alakult úrvacsorai alkalmak káros 
következményeitől, és nem megy végbe rajtuk az ítélet. Így nyújt 
Isten igéje által rendkívüli esélyt az ő népének. 

Megtörténhet azonban, hogy valaki a gyülekezetben süket marad 
Isten intő szavára. Ha így van, a bűn a keresztyén környezetben sem 
elhanyagolható, ártalmatlan gyarlóság, amely következmények nélkül 
maradna. Az egyház népe az élő Úr Jézus szeme előtt, az ő hatókörében 
él, aki ítéletét foganatosítja körükben úgy, ahogy arról Pál az előzőek-
ben beszélt. „Az úrvacsorában valóságosan jelen lévő Úr nincs leköte-
lezve a gyülekezetnek” — írja erről Peter Lampe.151 Nem elnézőbb az 
övéivel szemben, mint a benne nem hívőkkel, de az övéinek az a ki-
váltságuk, hogy Uruk kemény bánásmódja még nem jelent helyrehoz-
hatatlan elutasítást, hanem nevelés a részéről abban a reményben, hogy 
megváltoznak, és így nem kerülnek a világgal együtt a végső ítélet 
alá. Talán innen, ebből a megközelítésből nyer értelmet a fejezet 19. 
versében olvasható kijelentés a gyülekezetben létrejött szakadások 
szükséges voltáról. Kellenek olyan tünetek, amelyek a gyülekezetet 
ráébresztik a veszélyre, nehogy késő legyen, és a világ sorsában osz-
tozva megmásíthatatlan legyen kárhoztatása az utolsó napon.

(33—34) Miután Pál a korinthusi gyülekezet szeretetvendégségein 
keletkezett visszás helyzetet, a tehetősek és a nincstelenek csoportjá-
nak elkülönülését a Krisztus váltságművének ajándékait nyújtó úrva-
csora megvilágításában elfogadhatatlannak minősítette, szokása szerint 
(például 1Kor 7,39—40; 10,31—11,1) leszögezi a gyakorlati tennivalókat. 
Az elmondottak fényében ezek után nem viselkedhetnek a megszokott 
módon. Úgyhogy amikor összejönnek, hogy együtt egyenek szere-
tetvendégség keretében, és az úrvacsora jegyeit magukhoz vegyék, egy
mást megvárják. Mert a gyülekezet kettészakadása éppen abból adó-
dott, hogy a tehetősebbek már korábban érkeztek, s türelmetlenségük-
ben és felszínességükben kosarukból elővéve a magukkal hozott ételt,152 
nekiláttak enni, úgyhogy a közös asztalra már nem maradt elegendő, 

151 Lampe 1991, 211. o.
152 Uo. 194—195. o.
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és éppen a nincstelenek, akik csak később jöhettek, éhen maradtak 
(lásd 21—22. vers). Az apostol nem kér mást, csak annyit, hogy várják 
be az evéssel a később jövőket, és így testvériesen osszák meg velük, 
amijük van. Ha pedig valaki éhes, otthon egyék, hogy ne alázzák 
meg mohóságukkal keresztyén testvérüket, és ezért összejövetelük 
áldás helyett ítéletet hozzon fejükre. 

Úgy látszik, volna még más is, amiről az apostolnak rendelkeznie 
kellene. Talán éppen a szeretetvendégséget és az úrvacsorát illetően. 
A magyarázók közül egyesek feltételezik, hogy Pálnak szándékában áll 
a szeretetvendégséget és az úrvacsorát az előállt bonyodalom miatt idő 
és hely tekintetében szétválasztani. Lampe szerint azonban ha Pál első-
sorban az úrvacsora méltóságának megőrzésére törekedett volna, akkor 
nem igyekezett volna a szeretetvendégséget az úrvacsora szempontja 
alá rendelni úgy, ahogy annak az előzőekben tanúi lehettünk.153 Az 
apostol levelében rávilágított a legfontosabbra, nehogy elmérgesedjen 
a helyzet. 

Egyebekről pedig, majd ha elmegy hozzájuk Korinthusba, ren
delkezni fog. Levelében többször említi, hogy el kíván menni közéjük 
(lásd 4,18kk; 16,5kk), és valószínűleg ennek a tervének átmeneti meg-
hiúsulása miatt kell mentegetnie magát 2Kor 1,15kk-ben. Minden-
esetre a levelezésnél eredményesebbnek tartja személyes megjelenését 
a gyülekezetekben, ezért azon van, hogy lehetőleg minél többször meg-
látogathassa őket (vö. 1Kor 4,18kk; 2Kor 13,2kk; Fil 1,25—26; 2,24).

3. a kegyelmi ajándékok helye az egyházban 
(12,1—14,40)

A 3. pont alatt folytatódnak Pálnak a gyülekezeti összejöveteleken fel-
bukkanó káros jelenségekkel kapcsolatos észrevételei és intézkedései. 
Míg azonban az előző szakasz az úrvacsorai együttléten, a most soron 
következő az igehallgatás alkalmain észlelhető torzulásokat igyekszik 
kiküszöbölni. Amint ezt már az 11,2 előtt közölt bevezetésben is em-

153 Vö. Lampe 1991, 204. o. 61. jegyz.
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lítettük, a szemügyre vett visszásságok a „nyelveken szólás karizmájá-
nak” a meghökkentő lelki jelenségekért „rajongó” gyülekezeti tagok 
részéről történt túlértékeléséből eredtek.154 

Mivel a „karizmák”, „kegyelmi ajándékok” a Szentlélek munkájára 
vezethetők vissza, a tisztánlátás érdekében Pál szükségesnek tartja 
először megkülönböztetni az általános lelki jelenségeket a Szentlélek 
különleges hatásától (3. a: 12,1—3). Ezután szól az egyház életében 
nélkülözhetetlen „karizmák” természetrajzáról (3. b: 12,4—11). Ezt 
követik az egyháznak mint „Krisztus testének” életműködését bemu-
tató sorok (3. c: 12,12—31a). A kegyelmi ajándékok akkor kerülnek a 
helyükre, ha érvényesülni tud egy mindent átfogó és felülmúló „út”, 
rendező erő, a szeretet (3. d: 31b—13,13). A szeretet szempontja viszont 
az ige hirdetésének adományát előbbre helyezi a nyelveken szólásnál, 
mert a hit megalapozásában nagyobb szükség van rá (3. e: 14,1—12). 
Miután pedig az apostol teológiailag így előkészítette állásfoglalását a 
gyülekezeti összejöveteleken észlelt jelenségekkel kapcsolatban, sort 
kerít az együttlét egészséges rendje érdekében szükséges intézkedé-
sekre. Ha pedig már erről szólnia kell, más zavaró mozzanatok elhárí-
tása érdekében is felemeli szavát (3. f: 14,13—40). 

3. a) a Szentlélek munkájának ismertetôjegye 
(12,1—3)

(1) A Lélek megnyilvánulásai felől1 pedig, testvéreim, nem aka
rom, hogy tudatlanságban legyetek.2 (2) Tudjátok, hogy amikor 
pogányok voltatok, úgyszólván3 magával ragadott titeket valami4 
a néma bálványokhoz,5 amikor odavittek titeket. (3) Ezért felhívom 
figyelmeteket arra, hogy senki sem mondja Isten Lelkének hatása 
alatt,6 hogy „átkozott Jézus”,7 és senki sem képes megvallani: „Úr 
a Jézus!” — hacsak nem a Szentlélek hatása alatt.

154 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetének c) pontja alatt található elemzést.
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a Szöveg érteLme 1A Lélek megnyilvánulásai felôl: a  elöljáró-
szóval akkor kezdôdik az apostol mondanivalója, ha a gyülekezet részérôl 
feltett kérdésre ad választ (lásd 7,1; 8,1). Lehet, hogy most is errôl van szó, 
de nem feltétlenül. az a benyomásunk ugyanis, hogy a gyülekezet maga a 
nyelveken szólás elôtérbe kerülését természetesnek tartotta, és nem talált 
ebben az elfogultságban semmi kivetnivalót. — nagyobb gondot okoz a fô-
nevesített melléknév többes számú birtokos esete (), mert egy-
formán lehet hím- és nônemû, és akkor a kifejezés lelki befolyás alatt élô 
személyekre vonatkozik, mint 1kor 2,13.15-ben és 3,1-ben, valamint 
14,37-ben (lásd még gal 6,1). Lehet azonban semleges nemû is, ebben az 
esetben a szó lelki jelenségekre, nevezetesen a karizmákra utal. Ilyen sem-
leges jelentéssel fordul elô 1kor 9,11, 10,3—4, 14,1, róm 1,1 és 15,27 ver-
seiben. Christian Wolff kivételével a modernebb magyarázók mind az utóbbi 
értelem mellett döntenek. a páli gondolatmenet mindenesetre ezt támaszt-
ja alá. különben is megfigyelhetô nála, hogy inkább a jelenségeket, mint a 
személyeket veszi kereszttûz alá. — a görög szövegbôl az sem tûnik ki teljes 
egyértelmûséggel, hogy kimondottan az Isten Lelke által ihletett lelki jelen-
ségek fognak reflektorfénybe kerülni. Lehetett volna kisbetûvel is írni a „lélek” 
szót, hiszen Pál tud, ezért írhatna is olyan lelki megnyilvánulásról, amelyek-
nek nincs köze Isten Lelkéhez. mivel azonban a következôkben a hangsúly 
Isten Lelkének a munkájára kerül, és Isten Lelkének a hatásait akarja meg-
különböztetni minden más lelki befolyástól, jogosnak látszik, hogy a magyar 
fordításban a „Lélek” szó nagy kezdôbetûs írásával jelezzük: a következôk-
ben Pált nem csupán egy embertani kérdés tisztázásának szándéka vezeti.

2nem akarom, hogy tudatlanságban legyetek: Pálnál másutt is megta-
lálható fordulat (vö. 1thessz 4,13; 1kor 10,1; 2kor 1,8; róm 1,13; 11,25). 
különösen az utóbbi hivatkozásnál nyilvánvaló, hogy Pál olyankor él ezzel a 
fordulattal, amikor valami új fejleményt vagy szempontot szeretne közölni 
az olvasóval. 

3úgyszólván: az eredetinek tartott szövegben a  fordulat ta-
lálható. egyes kéziratok azonban másképp kapcsolják össze a szavakat: 
. ez utóbbi esetben a szenvedô szerkezetû fordulat vagy azt je-
lentené: „mint áldozat vitettetek”, vagy pedig „miképp kényszerültetek”.155 
az apostol rejtélyes utalása így is adna valami értelmet, de ez utóbbi szöveg-
változat a korabeli írásmódból következô elírásnak tekinthetô. a korai szö-
vegekben ugyanis a szavak egybefolyva követték egymást, szóköz csak ritkán 
választotta el az egyes szavakat egymástól. a fordításban a nestle—aland 27. 

155 Vö. WbNT 105—106. kol. Varga 1992, 49. kol.
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kritikai kiadásának javaslatához igazodtam, amely az „úgyszólván” határozó-
szóval a bálványkultusz során történteket minôsíti.

4valami: ez a határozatlan névmásnak megfelelô szó a görög szövegben 
nem található meg. a magyar fordításban viszont a szenvedô szerkezetbôl 
adódik. ebben az esetben ugyanis a szenvedô igealak semmiképpen sem 
utalhat Istenre vagy Isten Lelkének hatalmára, ezért tanácsos egy, az értel-
mezést nem befolyásoló szóval segíteni magunkon. 

5néma bálványokhoz: Bálványnak (, vö. 1kor 8,4.7; 10,19) csak 
az egyistenhívô zsidóság nevezte a pogányok isteneit. a kifejezésben sûrít-
ve fogalmazódik meg az a semmibevevés és megvetés, amelyet a hithû zsi-
dó érzett velük szemben, hiszen a görög szó eredeti jelentése „kép”, „árny-
kép”.156 a bálványok tehetetlenségét kipellengérezô megsemmisítô kritika 
(lásd ézs 46,5kk; 57,12kk; SalBölcs 13,15kk) egyik fontos eleme volt a né-
maságukra történô hivatkozás (vö. ézs 46,7; jubil 12,1kk). talán nem vélet-
len, hogy az apostol is erre hivatkozik a bálványokkal kapcsolatban, hogy 
azután szembeállítsa velük az embert megszólító, élô Istent (lásd 1kor 
14,24—25).

6Isten Lelkének hatása alatt: a „hatása alatt” betoldást a fordításban a 
görög szövegben található  elöljárószónak ebben az összefüggésben be-
töltött szerepe kívánja meg. a leggyakrabban elôforduló jelentése, a hely-
határozó „-ban/-ben” a Szentlélekkel kapcsolatban értelmezhetetlen volna. 
a héber  elöljárószó hatására az -nek eszközhatározói jelentést is tulaj-
doníthatnánk,157 és akkor megelégedhetnénk a „Szentlélek által” fordulattal. 
ha viszont a kifejezést párhuzamosnak tekintjük az Újszövetségben szám-
talan esetben megtalálható  formulával, akkor a mondanivaló szán-
dékának leginkább a „hatása alatt” fordítás felel meg. „a Lélek fogalmában 
meglévô lebegésnél fogva a Lélekhez könnyen társul az általa létrehívott 
állapot is.”158

7„átkozott Jézus”: az  szónak a görög nyelvben éppen úgy, mint 
a Septuaginta szóhasználatában kettôs jelentése van. egyrészt utal arra, amit 
buzgó emberek az istenségnek „odatesznek”, szentelnek (lásd Lk 21,5), más-
részt arra, amit „kitesznek” Isten haragjának, vagyis átokkal sújtanak.159 a 
héber  szó ilyen elutasító értelmet hordoz, és ez az átok alá helyezés kü-
lönösen azokat a jelenségeket érintette, amelyek valamilyen kapcsolatban 

156 Soltész—Szinyei 1978, 173. o.
157 Vö. Oepke: ThWNT 2. 536. o. BD 219. §.
158 Vö. Oepke: ThWNT 2. 537. o. BD 219. § 3.
159 Vö. Behm: ThWNT 1. 356. o.
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voltak a bálványimádással.160 Pál több ízben is igénybe veszi ezt a megalku-
vást nem ismerô eljárást (lásd 1kor 16,22; gal 1,8—9; róm 9,3).

„mi maradt meg az »anathema« ószövetségi értelmébôl Pálnál?” — teszi fel 
a kérdést az imént lábjegyzetben említett galata-kommentár. érdemes itt is 
idézni a választ: „Úgyszólván minden. ugyanúgy eltaszítja és pusztulásra 
ítéli mindazt, amire »anathema«-t mond, mint az ószövetség embere, csak 
nem maga hajtja végre az ítéletet, hanem Istenre bízza.”161 — a szó pontos 
jelentésének meghatározásánál sokkal nehezebb arra a kérdésre válaszolni, 
hogy a jézust elátkozók esetében kikre utal az apostol, és hogy akik ezt te-
szik, milyen meggondolásból teszik. a magyarázók véleménye e tekintetben 
nem kis mértékben megoszlik. Schlatter jézusnak a zsinagógákban történô 
kiátkozására gondol, Cullmann jézusnak a keresztyénüldözés idején történt 
megátkozására, Barrett pedig a keresztyén istentiszteleten elôforduló ilyen 
esetekre. külön említést érdemel Schmithals véleménye, aki szerint Pál itt a 
„történeti” jézust, a „Christus ensarkos”-t elutasító gnosztikusokat idézi.162 
el kell fogadnunk Christian Wolff összefoglaló érvelését, aki szerint egyik 
feltételezés sem meggyôzô.163 egyébként is anakronisztikus a „történeti jé-
zus” és a „kérügmatikus krisztus” között tett modern különbségtételt vissza-
vetíteni az elsô század viszonyai közé. még a legelfogadhatóbbnak tûnik 
ebben a kérdésben az a vélemény, hogy Pál itt nem egy kimondott átkot 
említ, hanem a Lélek által ihletett „Úr a Jézus” hitvallás ellentétpárját fogal-
mazza meg.164

a LevéLréSzLet kIBontáSa (1) Az úrvacsorával egybekötött szere-
tetvacsorán (agapén) tapasztalható visszásságokon kívül az istentisz-
teleti élet más területein is szükségessé vált Pál közbeavatkozása. Ezek 
a bajok más természetűeknek tűnhetnek, de valószínűleg ugyanarról 
a tőről fakadnak, ugyanabból a lelkületből táplálkoznak, mint a már 
szóba hozottak. A Szentlélek működésével összefüggésbe hozható je-

160 Az egész kérdéskör bővebb megvilágítását lásd Cserháti 1982, 34—35., 42— 43. o.
161 Uo., 35. o.
162 Schmithals 1956, 51—52., 77. o. Käsemann 1981, 82. o. Kuhn: EWNT 1. 

193— 194. kol. A „test szerinti Krisztus” (2Kor 5,16) problémájával kapcsolatban vö. 
Bultmann 1959, 238—239. o.

163 Ch. Wolff 1982, 100. o. Lásd még Oepke: ThWNT 1. 356. o. Foerster: ThWNT 
3. 289. o.

164 Ch. Wolff 1982, 101. o. Lindemann 2000, 264—265. o.
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lenségek ugyanis a rendkívüli dolgokra áhítozó és ezek iránt fogékony 
korinthusi keresztyének érdeklődésének középpontjában állhattak. Azt 
tapasztalták, hogy miután keresztyénekké lettek, addig számukra is-
meretlen erők befolyása alá kerültek, és képessé lettek olyan feladatok 
elvégzésére, amelyekről korábban még csak nem is álmodtak. Ráadásul 
ezek a képességek nem egyformán oszlottak meg a gyülekezet tagjai 
között, és a többel rendelkezők a többieknél könnyűszerrel különbnek 
is hihették magukat. 

Amint ezt a 14. fejezetben írtak alapján bízvást állíthatjuk, különösen 
is kívánatos volt számukra a nyelveken szólás adománya. Talán nem téve-
dünk, ha ennek okát a már eddig is több ízben tetten ért „korinthusi 
teológiában”165 keressük. Mert a nyelveken szólás, aminek a jellemzé-
sére a későbbiekben még sor kerül, jószerével önkívületben, elragad-
tatásban történt, ennélfogva lelki természetű, ugyanakkor valamiféle 
természetfölötti hatás révén keletkező megszállottságot sejtet. Ha pe-
dig erről van szó, akkor kézenfekvő ezt a rendkívüli megnyilvánulást 
az isteni léleknek tulajdonítani, és a nyelveken szólót a Lélek kiválasz
tottjának, görög kifejezéssel „pneumatikusnak” tekinteni. Aki viszont 
„pneumatikusnak” bizonyul, már itt a földi életben elvehetetlen mennyei 
lényeg birtokosa, s fölébe kerekedhet minden kísértésnek (lásd 1Kor 
4,8; 10,12). Az ilyen gondolkodásmód viszont olyan teológiai, hitbeli 
elhajlás, amely elbizakodottsághoz, az értékrend felborulásához és fő-
ként testvérietlen, szeretetlen magatartáshoz vezet. Érthető ezek után, 
hogy Pál tiszta vizet kíván önteni a pohárba, és nem akarja, hogy 
testvérei, a korinthusi gyülekezet tagjai tudatlanságban legyenek a 
Lélek megnyilvánulásai felől. 

(2) Mert Pál apostol előtt nincs rejtve az a körülmény, hogy a szin-
te önkívületben lejátszódó események mögött meghúzódó lelki háttér 
— habár a Krisztusban hívő ember életében is, mint ahogy magának 
Pálnak az életében is, megjelenhetnek rendkívüli jelenségek (lásd 1Kor 
14,18; 2Kor 12,1kk) — nem vezethető vissza minden fenntartás nélkül Isten 
Lelkének befolyására. Lelki jelenségekkel ugyanis dolguk volt a korin-
thusi gyülekezet tagjainak akkor is, amikor még pogányok voltak, és 
önkívületbe, elragadtatásba taszítva őket, úgyszólván ellenállhatatla-

165 Schrage 1991—2001, 1. 38. kk.
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nul magával ragadta őket valami, amikor körmenetben odavitték 
őket a néma bálványokhoz. Nem egy, az ókorból reánk maradt leírás 
szól amellett, hogy az ilyen és hasonló esetek említése nem légből ka-
pott állítás. „Az istenség megmutatja a jövőt, mert Bacchusnak, a bor 
istenének ünnepén gerjesztett bódulat tömegével ébreszti fel a prófétai 
lelket” — hangzik el Euripidész Bakkhánsnők című tragédiájában.166 A 
filozófus Platón pedig dialógusaiban többször is szól valamely istenség 
által befolyásolt és „önkívületben igazat mondó jósokról”,167 különbö-
ző istenségek által ihletett „őrületekről”,168 „megszállottságra hajlamos 
természetű” emberekről.169 Amint tehát ezt a korinthusiaknak múlt-
beli tapasztalataik alapján jól kell tudniuk, a meglepő, lelki természetű 
megnyilvánulások még semmit nem árulnak el eredetükről. Ezt másképp kell 
tisztázniuk.

(3) Minthogy bizonyos lelki természetű megnyilvánulások önma-
gukban nem minősíthetők, szükség van egy olyan megbízható ismertető
jegyre, amely segít különbséget tennünk az esendő emberi természet 
és az Isten Lelkének hatására létrejövő jelenségek között. Mert azt 
semmiképpen nem akarja állítani az apostol, hogy Isten Lelkének nem 
lehet eksztatikus megnyilvánulásokkal együtt járó hatása. De termé-
szetesen nem tud minden rendkívüli jelenséget sem a Szentlélek szám-
lájára írni. Szerinte éppen ezért az ismertetőjegy a már említett okok-
ból nem a vizsgált jelenség rendkívüli vagy ellenőrizhetetlen mivoltában 
keresendő. Egyedül a Jézus Krisztust illető hitbeli állásfoglalás tud meg
bízható tájékoztatást nyújtani a lelki dolgok eredetéről. 

Ezért felhívja a gyülekezet figyelmét arra, hogy senki sem mond
ja Isten Lelkének hatása alatt: „Átkozott Jézus”. Aki ugyanis ezt 
vallja, meg van győződve arról, hogy Isten megveti és elutasítja Jézust, 
hiszen „átkozott mindenki, aki fán függ” (Gal 3,13; vö. 5Móz 21,13), 
és megütközést keltő, valamint sokak számára értelmetlen a keresztfán 
kiszenvedő messiás halála (1Kor 1,23). Egy ilyen, Jézust elvető állás-
foglalás minden kétséget kizáróan nem alakulhat ki az Isten Lelkének 

166 298—301. sor, idézi Ch. Wolff 1982, 98. o.
167 I. Menon 99cd.
168 II. Phaidrosz 265bcd.
169 III. Timaiosz 72a.
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hatására. De fordítva is igaz: Senki sem képes megvallani: „Úr a Jé
zus” — hacsak nem a Szentlélek hatása alatt. A legősibb hitvallásra 
ugyanis, amely szerint a meghalt és feltámadott Jézust tette Isten min-
denek, de különösképpen is az ő népe urává, senki nem képes eljutni 
senki a Szentlélek segítsége nélkül. Mert az apostol számára nem két-
séges a szoros és eltéphetetlen kapcsolat Jézus Krisztus ügye és a Szent-
lélek között. Mivelhogy „Isten az ő Fiának Lelkét küldte el” tanúskod-
ni arról, hogy „ő Atyánk” (Gal 4,6), az Úr Jézus Krisztus pedig „a Lélek”, 
aki a Szentlélek által munkálkodik az ő népében (2Kor 3,17). Mindent 
összevéve tehát megállapítható, hogy a lelki jelenségeket végül is a Jézus 
Krisztushoz való viszonyuk minősíti.

3. b) kiosztott ajándékok egyazon Lélektôl 
(12,4—11)

(4) A kegyelmi ajándékok1 pedig szét vannak osztva,2 de ugyanaz 
a Lélek. (5) A szolgálatok3 is szét vannak osztva, de ugyanaz az 
Úr. (6) És a teljesítmények4 is megoszlanak, de ugyanaz az Isten, 
aki végbevisz mindent mindenekben. (7) Kinekkinek pedig a Lé
lek megnyilvánulása haszonra adatik. (8) Egyiknek ugyanis a Lé
lek által a bölcsesség beszéde5 adatik, másnak viszont az ismeret 
beszéde ugyanazon Lélek szerint, (9) a másiknak hit ugyanannak 
a Léleknek hatása alatt,6 másnak viszont a gyógyítások kegyelmi 
ajándékai7 egyazon Lélek hatása alatt, (10) ismét másnak pedig 
hathatós teljesítmények,8 másnak viszont prófétálás,9 megint más
nak különbségtételek a lelkek között,10 egy másiknak a nyelvek 
fajtái,11 ismét másnak a nyelvek magyarázata.12 (11) Mindezt egy 
és ugyanaz a Lélek viszi végbe, amely szétosztja kinekkinek a 
magáét úgy, amint akarja.

a Szöveg érteLme 1kegyelmi ajándékok: a görög  szó jelenté-
sében meghatározó szerepe van a -nak, a ki nem érdemelhetônek, vagy-
is a kegyelemnek. ezért indokoltnak látszik, hogy a magyar fordításban ne 
csak „ajándékot” (károli 1695) vagy „lelki adományt” (Békés—Dallos) mond-
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junk, hanem „kegyelmi ajándék” formában fordítsuk. így találjuk a legtöbb 
német fordításban és magyarázatban (gnadengabe). az angolok inkább egy-
szerûen a „gift” (adomány) szóval fordítják, mint Barrett is, de az amerikai 
szerzôpáros, orr és Walther ugyanezt kiegészítve „divine gift”-ként (isteni 
adományként) adja vissza. Fordíthatnánk „karizmá”-nak is, hiszen ez a görög 
szó otthonra lelt a mai magyar nyelvben is. ám ha ezt tennénk, akkor félre-
értésre adnánk lehetôséget, mivel mindennapi szóhasználatunkban a ka-
rizma általában különleges vonzerôt vagy tehetséget jelent, és a szó vallásos 
tartalma háttérbe szorult.

Pál általános értelemben is beszél kegyelmi ajándékról, amikor Istennek 
valamilyen, többnyire egyszeri, meg nem érdemelt jótéteményét nevezi meg 
(2kor 1,11;170 vö. róm 1,11; 5,15—16; 6,23; 11,29). De a  szónak van 
egy különleges jelentéstartalma is. Olyan Isten Lelkétôl adott, maradandó 
képességeket jelöl, amelyek alkalmassá teszik a megajándékozottat az egy-
házban végzendô feladatára. könnyen lehet, hogy az ilyen értelmû szóhasz-
nálat Pálra vall. a korinthusi elképzelésekhez ugyanis jobban illenék a „lelki 
adomány” kifejezés. a  így értett fogalmával találkoztunk már 1kor 
1,7-ben és 1kor 7,7-ben.171 ez utóbbi helyen sajátos értelemben fordul elô: 
a nem házas és a házas életformára való képességet nevezi Pál kegyelmi 
ajándéknak. 1kor 1,7-ben azonban megelôlegezi a 12. fejezetben elôtérbe 
kerülô szóhasználatot, vagyis már ott olyan adottságokat említ, amelyeket 
késôbb a gyülekezet élete számára nélkülözhetetlennek minôsít.172

2szét vannak osztva: a  fordításában az új protestáns fordítás 
követi károliét, és a lehetôségek közül a „különbség” jelentést választja. a 
magyarázók közül azonban kevesen járnak ezen a nyomon.173 mások „válto-
zatosságnak” értik a szót, de ez a megoldás is a karizmák közötti különbség 
felé viszi az értelmet.174 a többség viszont a „szétosztás” jelentést részesíti 
elônyben, legfeljebb zárójelben vagy kérdôjellel ellátva hozzáteszi a „külön-
bözô” jelzôt.175 minden fenntartás nélkül a „szétosztás” mellett döntenek: 

170 Vö. Cserhátinak a szóban forgó igehelyet érintő megjegyzésével, amely a má-
sodik korinthusi levél kiadásra váró magyarázatában található.

171 Lásd ott a 10. számú szövegértelmező jegyzetet.
172 Vö. Conzelmann: ThWNT 9. 393. kk. Berger: EWNT 3. 1102. kk. kol.
173 Így például Tőkés 1995, 319. o. Lindemann 2000, 262. o.
174 Vö. Murphy-O’Connor 1982, 115. o. Ruef 1977, 127. o.
175 Conzelmann 1969, 244. o. Lang 1986, 167. o. Ch. Wolff 1982, 101. o. Schrage 

1991—2001, 3. 135. o.
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Barrett: „distributions”,176 orr és Walther: „apportionments”.177 a szótárak 
elsô helyen a „szétválasztás”, „szétosztás” jelentéseket hozzák, és esetleg a 
származtatott tartalmak között említik a „különbség”-et.178 a szó „szétosztás” 
értelemben történô fordítása mellett szól a szövegkörnyezet is. az a tény, 
hogy a karizmák különbözôek, már a felsorolásukból is kitûnik. viszont új 
elem az apostoli közlésben — és erre kerül a hangsúly a gondolatmenetben 
— az a mozzanat, hogy a különbözô karizmák különbözô emberek között 
vannak szétosztva. egyébként nem véletlenül ez az a körülmény, amelyre 
Pál — mintegy keretet, inklúziót adva érvelésének — a fejezet végén visszatér. 
a „különbség” szónak minôséget jelzô felhangja is van, ez pedig éppenség-
gel összeférhetetlen lenne Pál késôbbi érvelésével (lásd 21—22. vers). 

3szolgálatok: az eredeti szöveg  szavával és a szócsalád más tag-
jaival (= szolgálni; = szolga) az Újszövetség minden réte-
gében találkozhatunk. ez a körülmény is azt sugallja, hogy a korai keresz-
tyénség számára fontos tartalom hordozója volt. a szócsalád nem annyira a 
szolgai tennivalókkal megbízott társadalmi helyzetére utalt, hanem a fel-
adatára. az a szolga volt a „diakonosz”, akinek a feladata az asztalok körül 
végzendô szolgálat volt, függetlenül attól, hogy az illetô rabszolgai vagy 
szabad állapotban leledzett. a szó különbözô formái a mai egyházi nyelvben 
is megtalálhatók, de elsôsorban a szeretetszolgálat különbözô területeit je-
lölik. Pál az elsô korinthusi levélben „diakonosz”-nak nevez minden gyüleke-
zeti munkást, bármilyen feladatban álljon is (lásd 1kor 3,5). valószínûleg 
így akarja helyüket kijelölni az urukhoz és a gyülekezethez fûzôdô viszo-
nyukban.

4teljesítmények: az eredeti szövegben . az új protestáns for-
dításban itt „isteni erôk megnyilvánulásai” szerepel. a régi károli-fordításban 
(1695) hasonló megoldást találunk: „isteni erôknek ajándékiban”. az „isteni” 
jelzô már értelmezés, mert az eredeti szövegben ez nem található. a revide-
ált károli megoldása sem szerencsés, mert a „cselekedetekre” utalni ebben 
az összefüggésben kevés. az eredeti kifejezés kielégítô visszaadásához fi-
gyelembe kell vennünk a képzôt, amellyel az  (hatni, cselekedni) 
igébôl fônevet alkothatunk. olyan esetben használjuk, amikor valamilyen 
cselekvés eredményét akarjuk megjelölni. Például  (fújni) —  (szél, 
lélek);  (szeretni) —  (csók). érdemes a szónak a Soltész—Szinyei-szó-

176 Barrett 1968, 281. o.
177 Orr—Walther 1976, 279. o.
178 Lásd Soltész—Szinyei 1978, 139. o. WbNT 364. kol. Varga 1992, 207— 

208. kol.

Korinthus.indd   542 2008.04.02.   8:21:59



543

tárban elsô helyen hozott jelentését megszívlelni: „valami, ami létesített”.179 
hasonló értelemrôl lehet itt is szó, mint amire Pál 1kor 15,10-ben hivatkozik 
a maga munkájával kapcsolatban. 

5bölcsesség beszéde: az apostol sorra veszi az egyes kegyelmi ajándé-
kokat. Conzelmann szerint a felsorolásból hiányzik a rendszer.180 Lang viszont 
úgy látja, hogy a sorozat hiányos, és nem tükröz valamiféle fontossági sor-
rendet, ugyanakkor tekintettel van a korinthusi gyülekezet ilyen irányú ta-
pasztalataira.181 Wolff Schürmannra hivatkozva meglepô feltételezéssel áll 
elô: Pál ebben a szakaszban a korinthusiak által levélben közölt katalógust 
veszi igénybe.182 ha ennek a feltevésnek nincs is sok alapja, az viszont való-
színûnek látszik, hogy az apostol tekintettel van a gyülekezetben a karizmák 
terén kialakult helyzetre. ugyanis szinte kivétel nélkül mindegyikrôl valami-
lyen formában szó esik a levél más helyein is.

Pál a kegyelmi ajándékok listájából a „bölcsesség beszédének” karizmáját 
említi elsôként. az új protestáns fordításban „a bölcsesség igéjérôl” olvas-
hatunk, ami meg is felelhet az eredeti szövegben található -nak, 
csakhogy Pál „a Lélek megnyilvánulásait” veszi sorra (lásd 7. vers), s ennek 
inkább megfelel a „beszéd”, tehát az az „ige”, amely el is hangzik az isten-
tisztelet alkalmával. a felsorolásban a „bölcsesség beszédének” karizmáját 
követi az „ismeret beszéde”. Sok írásmagyarázó tartja a két megnevezést 
„hendiadüoin”-nak, vagyis egyazon fogalom két megjelöléssel történô kife-
jezésének.183 De jobbnak látszik Weiß,184 Wolff,185 Schrage186 és Lindemann187 
álláspontját osztani, mert ahol a levélben a kétféle „beszédrôl” említés tör-
ténik, jól körülhatárolható különbség van a jelentéstartalmak között. a „böl-
csesség beszéde” inkább Isten titkos, krisztusban elrejtett üdvterve felisme-
résének és egyúttal a gyülekezet számára történô közlésének képessége (vö. 
1kor 2,6kk), az „ismeret beszéde” pedig az elôbbi alkalmazása a minden-
kori helyzetre (vö. 1kor 8,1kk).

6másiknak hit ugyanannak a Léleknek hatása alatt: az Újszövetség kö-

179 Soltész—Szinyei 1978, 201. o.
180 Conzelmann 1969, 246. o.
181 Lang 1986, 168. o.
182 Ch. Wolff 1982, 103. o.
183 Utalás Wolffnál Bultmannra, Lietzmannra, Conzelmannra, Barrettre: Ch. Wolff 

1982, 103. o. 196. jegyz.
184 Weiß 1910, 300. o.
185 Ch. Wolff 1982, 103. o.
186 Schrage 1991—2001, 3. 149. o.
187 Lindemann 2000, 266. o.
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zös tanúságtétele szerint hitre minden egyes embernek szüksége van, mert 
bizalommal teljes hit nélkül senkinek nem lehet közössége Istennel (lásd 
zsid 11,6). mivel tehát hit nélkül Isten dolgaiban senki nem boldogulhat, a 
jelen összefüggésben feltétlenül a hit más formájára kell gondolnunk, hiszen 
az apostol szerint abból a hitbôl, amely a kegyelmi ajándékok sorába illesz-
kedik, csak egyeseknek jut. aligha férhet kétség ahhoz, hogy ebben az eset-
ben arról a csodatevô hitrôl van szó, amely „hegyeket képes mozdítani” (mk 
9,23; 11,23; mt 17,20; Lk 17,6; 1kor 13,2; jak 5,15).

7a gyógyítások kegyelmi ajándékai: ez a kegyelmi ajándék a fejezet vé-
gén még két ízben elôfordul (a 28. és 30. versben). ebbôl arra következtet-
hetünk, hogy az egészség Isten Lelke hatásának tulajdonított helyreállása 
ismert és állandó kísérô jelensége lehetett a korai keresztyénség, de való-
színûleg a korinthusi gyülekezet életének is (Wolff ugyan 1kor 11,30-ra hi-
vatkozva ez utóbbi feltételezést kétségbe vonja).188 a többes számban tör-
ténô fogalmazás egyébként olyan benyomást kelt, mintha most már nem 
valami képességrôl, hanem inkább alkalmi adományról volna szó.189 

8hathatós teljesítmények: a magyar fordítások nehezen birkóznak meg 
az eredeti szöveg kielégítô visszaadásával. az  fordula-
tot károli „isteni erôk tselekedetére való ajándékok”-nak, a revideált káro-
li-fordítás „csodatévô erôk munkái”-nak, Békés—Dallos „csodatévô hatalom”-  
nak, az új protestáns fordítás „isteni erôk munkái”-nak fordítja. az  
szóval már találkoztunk a 6. versben, és ott már döntöttünk a „teljesítmény” 
formában történô fordítás mellett.190 az eredeti szövegben található fordulat 
második tagja () birtokos raggal van ellátva, ennélfogva nem könnyû 
a sokféle nyelvtani lehetôség közül a mondat értelmének megfelelôt kivá-
lasztani. nem jutnánk megnyugtató jelentéstartalomhoz, ha egyszerû birtok-
viszonyt tételeznénk fel, és bizonyos erôk valamiféle megmutatkozására 
gondolnánk. Pedig lényegében ezen a nyomon indulnak el azok, akik szerint 
a kifejezés a sikeres ördögûzés eseteire191 vagy természetfeletti csodákra192 
utal. Felfoghatjuk azonban a szóban forgó nyelvtani szerkezetet „genitivus 
qualitatis”-nak, és akkor a birtokos raggal ellátott szót minôsítô jelzônek 
érthetjük. (Fôként, ha az „erôt” egyes számban vesszük, amint ezt néhány 
tekintélyes régi kézirat teszi, lásd 46, D stb.) ha viszont az  szót a 

188 Lásd Ch. Wolff 1982, 104. o.
189 Vö. Lindemann 2000, 267. o.
190 Lásd a 4. számú szövegértelmező jegyzetet.
191 Lang 1986, 169. o. Ch. Wolff 1982, 104. o.
192 Barrett 1968, 285. o., 282. o. 2. jegyz. Orr—Walter 1976, 280. o.
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6. versben „teljesítmény”-nek értettük, akkor pár sorral lejjebb sem érthetjük 
másként. ezt pedig legmegfelelôbbnek látszik a „hathatós” jelzôvel ellátni.

9prófétálás: a  szó jelentheti magát a próféciát, de ennek a hir-
detését is. ez a kegyelmi ajándék majd a 14. fejezetben kerül elôtérbe. ott 
viszont már prófétákról is olvashatunk, tehát olyan gyülekezeti tagokról, akik 
nem alkalmilag részesülnek ebbôl az adományból, hanem a prófétaságot a 
Szentlélektôl eredô tisztségként gyakorolják (lásd még mt 7,15; Did 11.3kk), 
és közvetlenül az apostolok után jönnek számításba (lásd 28. vers; elsô he-
lyen róm 12,6-ban). az Újszövetségben a próféták — hasonlóan az ószö-
vetségi prófétákhoz — Isten személyes és idôszerû üzenetének közvetítôi, de 
ôk ezt a megbízást már a gyülekezet urának, jézus krisztusnak a nevében 
végzik.193 

10különbségtételek a lelkek között: mivel a  ebben az esetben 
többes számban áll, az apostol fogalmazása szerint Isten Lelkén kívül más 
szellemi befolyással is számolnunk kell. már a fejezet elsô verseiben rávilágít 
többféle szellemi hatás érvényesülésének a lehetôségére (lásd 2—3. vers). 
ennek ellenére grudemnek az a feltételezése, hogy itt a démonikus meg-
szállottság felismerésérôl lenne szó, ebben az összefüggésben nem látszik 
valószínûnek.194 Pál ezt a Szentlélek által adott képességet olyan szóval adja 
vissza (), amelyet már ismerünk az elôzô fejezetbôl (lásd 1kor 
11,29). ott legjobbnak láttuk a szó jelentésébôl a „helyesen megítélni” értel-
met elônyben részesíteni. Dautzenberg jelen esetben is e mellett a jelentés 
mellett kardoskodik, mondván, hogy ezen a helyen a prófécia magyarázatá-
ra, illetve értelmezésére képessé tevô karizmát említi az apostol.195 a ma-
gyarázók többsége a prófécia eredetére rávilágító képesség ajándékára gon-
dol.196 valóban már az Újszövetség keletkezésének idején szükségessé vált 
a Szentlélek ihletésére hivatkozó megnyilatkozások megvizsgálása és ellen-
ôrzése (1thessz 5,19—21; róm 12,6; mt 7,15—16; 1jn 4,1; Did 11,8). a 12. 
fejezet elején található alapvetésre tekintettel mégis azt kell mondanunk, 
hogy a különbségtétel adománya Isten Lelkének és más lelkeknek a hatása 
között szélesebb területen, minden lelki természetû megnyilvánulás esetében 
hivatott az eredet megvizsgálására, hiszen a jelenség rendkívüli volta, eksz-

193 Lásd az 1Kor 11,3-hoz fűzött 7. számú szövegértelmező jegyzetet, valamint 
Schrage 1991—2001, 3. 153. o.

194 Idézi Ch. Wolff 1982, 104. o. 200. jegyz.
195 Lásd EWNT 1. 610. o., valamint a hivatkozást in: Ch. Wolff 1982, 104. o. 200. 

jegyz.
196 Így többek között Lang 1986, 169. o. Ch. Wolff 1982, 104. o. Schrage 1991—2001, 

3. 156. o.
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tatikus jellege önmagában ezt még nem árulja el. többé-kevésbé ebben 
látja ennek a kegyelmi ajándéknak a feladatát Barrett197 és Lindemann.198 az 
a gyakran felbukkanó vélemény viszont, amely szerint e karizma esetében a 
hit meglétének vagy hôfokának megállapítására képessé tevô adottságról 
volna szó, a szöveg alapján nem igazolható. 

Szokatlanul hat a fordításban a „különbségtételt” többes számban fogal-
mazni. Pedig tekintélyes szövegtanúk szólnak a többes szám mellett (46, 
a, B és a kéziratok többsége). valószínûleg itt — szemben a prófétaság ka-
rizmájával199 — az az eset áll fenn, hogy nem egy-egy személyhez, hanem 
inkább alkalomhoz kötött adottsággal van dolgunk.

11nyelvek fajtái: természetesen itt és a következôkben (lásd 14. fejezet) 
nem a szájban található testrészrôl, hanem az általa hallhatóvá tett szavak-
kal megformált közlésrôl esik szó. De nem is nyelvtehetségre, a különbözô 
népek nyelvében való jártasságra céloz Pál, amikor ezt a karizmát említi. 
különbözô megjegyzései alapján a gyülekezeti alkalmakon tapasztalható, 
szinte önkívületi állapotban feltörô, rejtett értelmû, eksztatikus imádságnak, 
illetve beszédre kell gondolnunk (vö. 1kor 14,2.16.23; 1kor 13,1). ez a je-
lenség megtalálható a korabeli nem keresztyén környezetben is. elég, ha a 
delphoi jóslatokra gondolunk, amikor is a mindenkori püthia, egy erre idôrôl 
idôre kiválasztott papnô „kéngôzök okozta kábulatban kiejtett szavait a pa-
pok jóslatokká igyekeztek alakítani”, és ilyen módon értelmezni.200 a gyüle-
kezetben elôforduló nyelveken szólás bizonyára ennek az általános emberi 
jelenségnek a megnyilvánulása az élô Istennel létrejött kapcsolat folyomá-
nyaként (lásd 1kor 14,2). Páltól azt is megtudjuk, hogy a keresztyén gyüle-
kezetekben elôforduló nyelveken szólás sem volt értelmes közlés. a jelenség 
eksztatikus természete miatt a kívülállók számára ôrjöngésnek tûnhetett 
(lásd 1kor 14,23), de a gyülekezet számára is érthetetlen és zavarba ejtô 
volt, hiszen az apostol szerint szükség volt arra, hogy valaki megmagyaráz-
za (lásd 1kor 14,13.27). ennek az önkívületben elhangzó nyelvi jelenségnek 
a tartalma fôként imádság, magasztaló ének és áldásmondás lehetett (lásd 
1kor 14,14kk). talán még mennyei titkok megfogalmazása is szóba jöhet201 
(lásd 1kor 14,2; vö. 2kor 12,4). Bár mindez haszonnal járhatott volna a gyü-

197 Barrett 1968, 286. o.
198 Lindemann 2000, 268. o.
199 Lásd a 9. számú szövegértelmező jegyzetet.
200 Mitológiai ábécé, 228. o.
201 Dautzenberg: EWNT 1. 612. kol.
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lekezet egésze számára, a magyarázó közbelépése nélkül csak a nyelveken 
szóló személyes épülését szolgálta.

Pál megjegyzéseibôl nehéz kikövetkeztetni, hogy a valóságban mit is hal-
lott a gyülekezet, amikor valaki „nyelveken szólt”. egyáltalán nem bizonyos, 
hogy az elsô gyülekezetben fellépô jelenség ugyanaz, mint a mai karizma-
tikus mozgalom gyakorlatában megtalálható nyelveken szólás. az apostol 
„nyelvekrôl”, tehát többes számban szól errôl a karizmatikus megnyilvánu-
lásról, sôt a szóban forgó helyen „nyelvek fajtáiról” beszél. De mire is utalhat 
ez a többes szám? Semmiképpen sem az emberiség nagy családjában beszélt 
sokféle nyelvre, ahogy a Cselekedetek könyve szerzôje teszi, amikor a pün-
kösdi nyelvcsodát értelmezi (lásd apCsel 2,8.11). a magyarázók között van, 
aki a többes szám megfejtésében 1kor 13,1-ból indul ki, és egyrészt az em-
beri, másrészt az angyali nyelv kétféle „nemére” gondol.202 nehéz azonban 
összeegyeztetni ezt a feltételezést mindazzal, ahogyan Pál a nyelveken szó-
lásról beszél. Beszédmódja semmiképpen sem valamely beszélt emberi nyelv 
jelentkezésérôl árulkodik. vagy talán a mennybéli angyalok szólnának több-
féle nyelven, és akkor a nyelveken szólás „adománya a mennyei istentiszte-
letben való részvételt” elôlegezné meg?203 egy ilyen elképzelés valóban meg-
húzódhat a nyelveken szólásnak korinthusban tapasztalható túlértékelése 
mögött. De 1kor 13,1-ben, valamint a következôkben is a túlzás (hüperbola) 
szónoki eszközével van dolgunk, ezért nem szükséges egyenlôségjelet ten-
ni a nyelveken szóló szava és az angyali beszéd között. a legtöbb magyará-
zó nem is tulajdonít jelentôséget a többes számnak, és a „nyelvek fajtái” 
kifejezést csupán a sokféleségre történô utalásnak tekinti.204 Schrage a márk 
evangéliumához toldott kiegészítés egyik ígéretére (16,17: 
) hivatkozva felveti azt a lehetôséget is, hogy tulajdonképpen 
az apostol is a végidôk új, eszkatologikus nyelvérôl szól levelében (lásd 1kor 
14,19).205 mégis az orr—Walther szerzôpáros járhat legközelebb az igazság-
hoz, amikor a többes számban fogalmazott kifejezést különbözô egyéni be-
szédmódnak fogja fel.206 ezt támasztaná alá az a körülmény is, hogy egy-egy 
nyelveken elhangzó megnyilatkozást meg is kell fejteni („nyelvek magyará-
zata”). ugyanis erre nem volna szükség, ha olyan nyelvekrôl volna szó, ame-
lyeket a gyülekezet elôbb-utóbb megtanulhatna.

202 Barrett 1968, 286. o. Schrage 1991—2001, 3. 161. o.
203 Vö. Ch. Wolff 1982, 105. o. Dautzenberg: EWNT 1. 613. kol.
204 Vö. például Barrett 1968, 286. o. Lindemann 2000, 268. o.
205 BD 480. § 4.
206 Orr—Walther 1976, 280. o.
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mi hangozhatott el korinthusban a nyelveken szóló ajkáról? a Szentírás 
ennek a kérdésnek a megválaszolásához nem nyújt támpontot. viszont a 2. 
századból származó207 nag hammadi kódexek között található néhány olyan 
kopt nyelvû irat, amely nyelveken szólók szavait közli. ezekbôl álljon itt egy 
rövid, de jellemzô részlet fordításban: „ó, dicsô név, aki valóban valóságos, 
az aión, aki van, IIII éééé eeee oooo aaaa, valóban valóságos, éI aaaa 
óóóó, ó, van Létezô, aki látja az aiónokat, valóban valóságos, aee ééé IIII 
ggggg óóóóóóóó, aki örökkön örökkévaló, valóban valóságos, Iéa aIó a 
szívben, ahol lakozik, g mindig és mindig vagy, ami vagy, vagy, aki vagy.”208

megfigyelhetô, hogy ebben az esetben himnikus töredékekkel van dolgunk, 
amelyek úgy ismétlôdnek, mint egy megakadt hanglemez szövege. az is-
métlôdés olykor tartalmi változatot jelentô alliterációvá bôvül, a mondani-
valót ismétlôdô görög indulatszavak, sôt dadogásként ható magánhangzó-
folyamok szakítják meg. mivel ez a minta közel egykorú a korinthusi levéllel, 
könnyen lehet, hogy Pál is valami hasonló jelenségre céloz, amikor a nyelve-
ken szólásról beszél.

12nyelvek magyarázata: az utolsóként említett két kegyelmi ajándék, a 
„nyelvek fajtái” és a „nyelvek magyarázata” a dolog természeténél fogva ösz-
szetartozik, és az egyik segít megérteni a másikat. aki nyelveken szól, a 
közlésnek olyan módjával él, amely mások számára érthetetlen. magyarázó-
ra van tehát szükség, hogy valóban közöljön valamit. annak viszont, aki a 
nyelvek magyarázatának ajándékát kapta, értenie kell azt a nyelvet, amelyen 
a nyelveken szóló kifejezi magát, különben nem alkalmas a magyarázat fel-
adatára.209 

ha ezt az összefüggést figyelembe vesszük, megállapíthatjuk, hogy a 
nyelvek magyarázata legalább olyan meglepô karizma, mint a nyelveken 
szólás. a 14. fejezet egyik-másik megjegyzésébôl kiderül, hogy akadhat olyan 
gyülekezeti tag, aki mindkét ajándékban részesül, szólhat nyelveken, ugyan-
akkor képes az érthetetlen mondanivalót meg is magyarázni (lásd 14,5.13). 
mégis inkább az tûnik gyakoribb esetnek, amikor valaki másnak kell a nyel-
veken szólás értelmét kihámozni (lásd 1kor 14,27). ugyanezen a helyen a 
28. vers szerint az a lehetôség is felmerül, hogy nincs olyan az összejövete-
len, aki az érthetetlen megnyilatkozásnak értelmet tudna kölcsönözni. mint-
ha a magyarázó képesség nem egy meghatározott, a gyülekezet alkalmain 
állandóan jelen levô személyhez, hanem alkalomhoz kötött ajándék volna.

207 Vö. Köster 1980, 441. o.
208 The Gospel of the Egyptians III.66,12. kk.
209 Vö. Schrage 1991—2001, 3. 162. o.
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azt a tevékenységet, amely ezt a feladatot betölti, a görög szöveg 
-nak nevezi. a szótárak szerint a kifejezés nem teljesen egyértelmû. je-
lentheti egy szövegnek másik nyelvre történô lefordítását, de értelmezését, 
magyarázatát is.210 Igen valószínû, hogy a nyelvek magyarázója nem vállalta 
az ismétlésekkel és indulati töltéssel elmondott szöveg szó szerinti fordítá-
sát, hanem inkább az értelmezés felé hajlott, valahogy úgy, ahogy a zsinagó-
gában a targum az ôsi héber szöveg tartalmi fordítását adta arám nyelven.

a LevéLréSzLet kIBontáSa (4—6) Pál apostol, amint ezt már a ko-
rinthusi gyülekezet életének más területein is tapasztalhattuk, rend-
kívül körültekintően és az alapoktól kiindulva lát hozzá a könnyen 
veszélyessé váló torzulások helyreigazításához. Most is számolhatunk 
eligazító állásfoglalásának lépésről lépésre történő kibontásával, míg 
érvelésének tulajdonképpeni célját csak a végén árulja el. 

A korinthusi gyülekezetnek korántsem az a baja, hogy híján lenne a 
kegyelmi ajándékoknak. Sőt inkább a bőség zavaráról beszélhetnénk. 
Már a levele elején hálát ad az apostol a gyülekezet életében jelentkező 
karizmatikus gazdagságért (lásd 1,5), a most következő fejezetek pedig 
istentiszteleti életük irigylésre méltó gazdagságára engednek következ-
tetni. Nem egyvalaki igyekszik megtölteni tartalommal az együttlétet, 
míg a többiek csupán a befogadó szerepére vannak kárhoztatva, hanem 
sokan vannak, akik részt vesznek az összejövetel eseményeinek alakításában. 
Ezt a tartalmas istentiszteleti életet az apostol nem is kifogásolja. A 
torzulás tehát nem a kegyelmi ajándékok bő áradásában, hanem az egyes 
karizmák hibás értékelésében jelentkezik. A csodás elemre kerül a hang-
súly a valódi haszon szempontja helyett. 

Bizonyára nem járunk messze az igazságtól, ha a meglepő és látvá-
nyos jelenségekben megmutatkozó képességek népszerűségében ismét 
a korinthusiak rajongását érhetjük tetten. Igazat kell adnunk Dautzen-
bergnek, amikor a következőket írja: „A korinthusiak ezeket a kegyel-
mi ajándékokat eltérő módon értékelik. Többre tartják a nyelveken 
szólást a prófétálásnál, mivel benne jut kifejezésre az Istennel való 
eszkatologikus közösség megelőlegezése (vö. 1Kor 4,7—10). Szerintük 
ennek a karizmának van kifejezetten lelki, pneumatikus jellege (vö. 

210 Soltész—Szinyei 1978, 249. o.
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1Kor 3,1), hiszen kozmikus és teológiai titkokat bolygat. Nem csoda, 
ha nem egy korinthusi gyülekezeti tag a nyelveken szólást tartja az 
igazi, hamisítatlan lelki adománynak (1Kor 14,1).”211

Pál a gyülekezeti élet számára nélkülözhetetlen kegyelmi ajándéko-
kat Isten Lelkének munkájára vezeti vissza. Nem születési adottság-
ról van tehát szó, hanem olyan képességről, amely az Úr Jézus Krisztus
ba vetett és megvallott hit (lásd 3. vers) nyomán keletkezik valakiben. Az 
apostol szemében ugyanis eltéphetetlen a kapcsolat a gyülekezetben 
jelen lévő és munkálkodó Úr, valamint az ő szándékát megvalósító 
Lélek között, ezért ennek a Léleknek az ajándékaiban csakis az része-
sülhet, aki hite által Jézus Krisztushoz tartozik. Meg nem szolgálható 
adományok ezek, amelyeket senki magából vagy másból elő nem csa-
logathat, ki nem kényszeríthet (lásd ApCsel 8,14kk). Bizonyára az sem 
zárható ki, hogy az Isten Lelke már meglévő képességeket mozgósítson 
és állítson Krisztus ügyének szolgálatába, hiszen a Lélek szabadsága e 
tekintetben sem korlátozható (vö. 2Kor 3,17). De fordítva is áll: az 
újonnan jelentkező képességek is a megajándékozott személyiségének 
szerves részévé válnak, ezért azok megnyilvánulásáért, következmé-
nyeiért felelősséggel tartozik. Magának az apostolnak a munkáját is 
egyaránt segítették a kapott és magával hozott adottságok. Akár így, 
akár pedig úgy tett szert valaki kegyelmi ajándékra, a lényeg egy: az a 
Lélek fegyelme alatt fejtse ki hatását.212

A kegyelmi ajándékok kérdéskörét érintő első fontos megállapítás 
az, hogy azok szét vannak osztva. Isten Lelkének nem az egyetlen 
feladata a kegyelmi ajándékok közvetítése. Feladatának kell tekintenünk 
mindenekelőtt magát a Krisztusba vetett hit ajándékozását, mert ahogy 
az előzőekben már tudomásunkra juthatott: „Senki sem képes meg-
vallani: »Úr a Jézus« — hacsak nem a Szentlélek hatása alatt.” (1Kor 
12,3; lásd még Róm 8,5—9) Hasonlóképpen nélkülözhetetlen területe 
az Isten Lelke munkájának a keresztyén élet „gyümölcstermésének” 
kinevelése (lásd Gal 5,22—23). De míg ezek a Szentlélek mindenkinek 
szóló ajándékai, addig a kegyelmi ajándékok „szét vannak osztva”. Te-

211 EWNT 1. 612. kol.
212 A természetes adottságok és a kegyelmi ajándékok bonyolult viszonyáról sok 

szó esett az egyháztörténet folyamán. Lásd erről Schrage 1991—2001, 3. 167. kk.
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hát nem kap minden Krisztusban hívő minden kegyelmi ajándékból. 
Megtörténhet, hogy mint Pál is, egy-egy kiválasztott többféle karizmá-
ból is részesülhet (1Kor 14,18), de senki sem nyerheti el mindet. A Lélek 
egyéb ajándékaival szemben feltétlenül figyelembe veendő a kegyelmi 
ajándékoknak ez a sajátossága. Mert ha így van, nem kérhető számon 
minden Krisztusban hívőn minden karizma, és semmiképpen sem ál-
lítható fel rangsor közöttük az osztályrészükül jutott kegyelmi ajándé-
kok alapján.

Másfelől a kegyelmi ajándékoknak ez a szétosztása nem vezethet a 
gyülekezet megosztottságához, hiszen ha ezek az ajándékok különfélék 
is, a Lélek, amelytől erednek, ugyanaz. Ennélfogva senki nem élhet 
velük önhatalmúlag, nem függetlenítheti magát a többi közreműködő-
től, mert mint egy zenekar tagjának, a karmesterhez kell igazodnia. 
Ahogy Schrage találóan megjegyzi: „Az ajándékban maga az ajándéko-
zó van, és marad is jelen.”213

A keresztyén gyülekezet életfeltételeinek megteremtése és kibonta-
koztatása érdekében különféle tennivalók ellátására van szükség. Eze-
ket a tennivalókat az apostol diakóniák-nak, azaz szolgálatoknak ne-
vezi. A szó eredete az étkezőasztal körüli felszolgálásra utal, és ez a 
jelentésárnyalat a páli szóhasználatból sem tűnt el egészen, mert a 
„diakónia” szó ebben az összefüggésben másoknak nyújtott, nem pedig 
másoktól várt jótéteményt takar. A kegyelmi ajándékok nyilvánvalóan 
ezekhez a szolgálatokhoz vannak rendelve, és akik részesülnek belőlük, 
azért kapják, hogy feladatukat elvégezhessék. A szolgálatoknak és a 
karizmáknak ez a kapcsolódása nem egyértelmű. Az adottság jelöli-e 
ki valakinek a feladatát, vagy a feladathoz járul az ahhoz szükséges 
adottság? Feltehetően Isten Lelkének a szabadsága ebben az esetben 
sem korlátozható, és mindkét eset előfordulhat. 

Értelemszerűen tehát, amiképpen a kegyelmi ajándékok, úgy a szol
gálatok is szét vannak osztva. A Krisztusban felkínált új élet nö-
vekedését biztosító sokféle feladatnak az egyház közössége csak sok 
szolgálattevő összhangban végzett összmunkájával tehet eleget. A ke-
gyelmi ajándékokat is ki-ki éppen ezeknek a sokszor nehéz és alázatot 
igénylő feladatoknak a teljesítésére, nem pedig becsvágya kielégítésére 

213 Schrage 1991—2001, 3. 143. o.
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kapja. A tennivalókat nem sajátíthatja ki senki, s nem is háríthatók 
egyvalakire. A munkakörök elosztására nem az esetlegesség, hanem a 
célszerű gazdálkodás jellemző. A szolgálatokra szóló megbízást a gyü-
lekezet ura és főpásztora adja át annak, akit egy-egy részfeladatra al-
kalmasnak talál, amit azután számon is kér tőle. Nem helyénvaló tehát 
a szolgálatok rangsorolása és a szolgálattevők vetélkedése, hiszen 
ugyanaz az Úr, maga az Úr Jézus Krisztus, aki egyedül illetékes a 
szétosztás feladatára, mivel tudja, mire van szüksége az övéinek, és ki 
lehet a megfelelő ember a megfelelő helyen.

A különféle kegyelmi ajándékok valóságos változások érdekében adott 
képességek, nem pedig holmi díszítmények a gyülekezet hírnevének 
öregbítésére. Erre is vonatkozik az 1Kor 4,20-ban olvasható kijelentés: 
„Nem beszédben áll Isten királyi uralma, hanem erőben.” Pál szerint 
az az erő, amely az új teremtést létrehozhatja, egyedül annak áll ren-
delkezésére, aki „a nem létezőt létrehívta” (1Kor 1,28; Róm 4,17), s 
aki végül is „minden lesz mindenekben” (1Kor 15,28), vagyis a terem
tő Istennek. A kegyelmi ajándékokkal végzett szolgálatokat tehát Isten 
teheti eredményessé, mégpedig úgy, hogy a teljesítmények szét van
nak osztva. Ezek különböző mértékűek lehetnek, mint Pál és apostol-
társai esetében is, ahogy a levélben később olvasható: „Isten kegyel-
méből vagyok, ami vagyok, és az ő irántam tanúsított kegyelme nem 
lett hiábavalóvá, hanem mindnyájuknál többet értem el.” (15,10) De 
még az ő esetében is érvényes, hogy az Isten ügyében vállalt fáradozás 
eredménye szét van osztva, közös erőfeszítés hozama, ezért azzal nem is 
lehet kérkedni, nem lehet vetélkedés tárgya.

Bár nem minden magyarázó tartja említésre méltónak, mégsem ke-
rülheti el a figyelmünket, hogy a kegyelmi ajándékokkal való gazdál-
kodásban, még ha fordított sorrendben is, a később kiforrott szent-
háromságtan mindhárom személye — az említés sorrendjében —, a 
Szentlélek, az Úr Jézus Krisztus és az Atyaisten is szerephez jut. 1Thessz 
5,18—19-en kívül 1Kor 12,4—6 az az igehely, ahol az újszövetségi ira-
tokban már igen korán együtt szerepel a Szentháromság három sze-
mélye, de nem kiforrott tanításként, hanem a keresztyén gyülekezet 
életfeltételeiből adódóan. „A Szentháromságnak ez a megfogalmazása 
igazán mély benyomást kelt — írja Barrett —, mert mesterkéletlennek és 
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minden szándékosságot nélkülözőnek látszik.”214 Pál valóban a tevé
kenység felől közelíti meg a titkot. A három személy különböző feladatok 
ellátásával gondoskodik ugyanannak az ügynek az előmozdításáról. 
Nem érthetünk egyet Karl Heimmel, aki egy tübingeni írásmagyaráza-
tát őrző kéziratos jegyzet szerint a különböző tevékenységeket és sze-
mélyeket felcserélhetőnek véli. „A kegyelmi ajándékok éppen úgy tar-
tozhatnak az Úr hatáskörébe, a szolgálatok Istenébe, a teljesítmények 
pedig a Lélekébe.”215 Pál nem véletlenül kapcsolja a feladatot a meg-
felelő személyhez. Így látja megvalósulni az ember felé forduló Isten 
szándékát a benne hívő emberben, az egyház közösségében.

(7) Eddig a kegyelmi ajándékok adomány jellegére került a hangsúly. 
Bennük nem az emberi rátermettség, hanem Isten Lelke nyilvánul meg. 
Ugyanakkor, mivel a karizmák szét vannak osztva, senki sem boldo-
gulhat önmagában, a másoknak kiosztott ajándékok nélkül. Most vi-
szont kiderül az apostol szavaiból, hogy milyen céllal kapja ki-ki a maga 
kegyelmi ajándékát: Kinekkinek pedig a Lélek megnyilvánulása 
haszonra adatik. A „haszon” kifejezés félreérthető. Korinthusban  
előfordulhatott, hogy a kegyelmi ajándékból a magajándékozott maga 
akart hasznot húzni. 

Pál a levélben többször is ír haszonról, de az mindig a köz vagy a má
sik Krisztusban hívő java. A kegyelmi ajándékban részesülőnek ezért csak 
abban az esetben van haszna belőle, ha használ vele másnak. Az apostol 
feltétlen híve az egyén szabadságának, de csak addig, míg hasznára és 
nem kárára van másoknak (lásd 6,12; 10,23). Maga „sem keresi a maga 
hasznát, hanem a többségét, hogy üdvösséget nyerjenek” (10,33). A 
következő, a 13. fejezet, amelyben Pál a „szeretet himnuszát” szólal-
tatja meg, szintén azt jelzi majd, hogy a „Lélek megnyilvánulásait” a 
kegyelmi ajándékokban a szeretet uralma alá kell helyezni, különben az 
ajándék sok gond forrásává válhat a gyülekezet közösségében. Úgy 
látszik, erre a figyelmeztetésre szükség is van a korinthusi gyülekezet-
ben. Bizonyára az, aki valamilyen téren kitűnt a többi közül, ezt ki-
tüntetésnek tekintette, és a gyülekezeti rangsorban elfoglalt helyének 

214 Barrett 1968, 284. o.
215 Vorlesung 1932, 185. o. Lásd még Ambrosiaster in: Bray 1999, 119—121. o.
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meghatározását látta benne. Pedig ajándékról van szó, nem pedig va-
lamiféle érdemről. 

(8—10) Az egyháznak, legyen az a helyi gyülekezet vagy a világmé-
retű közösség, ahhoz, hogy gyarapodhasson és küldetését betölthesse, 
igen sok mindenre szüksége van. A sokféle szükséglet kielégítése ér-
dekében osztja szét Isten Lelke sokféle ajándékát sok gyülekezeti tag 
között. Az egyház létérdekének nem a kevesekre, sőt egy személyre 
korlátozott tevékenység, de nem is a mindenkire kötelező egyformaság 
felel meg, hanem az egy célra szerveződő sokféleség.

Isten Lelkének gazdag kiáradását mutatja be Pál a következő felso-
rolásban: Egyiknek a gyülekezet tagjai közül a Lélek által a bölcses
ség beszéde adatik, másnak viszont az ismeret beszéde ugyanazon 
Lélek szerint, másiknak hit ugyanannak a Léleknek hatása alatt, 
másnak viszont a gyógyítások kegyelmi ajándékai egyazon Lélek 
hatása alatt, ismét másnak pedig hathatós teljesítmények, másnak 
viszont prófétálás, megint másnak a lelkek megkülönböztetése, 
egy másiknak a nyelvek fajtái, ismét másnak a nyelvek magyará
zata. (Az egyes kegyelmi ajándékok mibenlétéről lásd a szövegértel-
mező jegyzeteket.) Bár ez a felsorolás sokféle kegyelmi ajándékot meg-
nevez, mégsem mondható teljesnek. Ugyanennek a fejezetnek 28. 
versében szerepelnek még a tanítás szolgálatára, mások felkarolására 
és irányító feladatokra alkalmassá tevő adományok. Róm 12,6kk-ben 
is ráakadhatunk eddig még nem említett vagy másként megnevezett 
kegyelmi ajándékokra, mint például a szeretetszolgálat végzésére, a 
lelkigondozói tevékenységre, a segélyosztásra alkalmassá tevő adomá-
nyokra. 

A felsorolással az apostolnak nyilván nem is az volt a célja, hogy 
minden egyes karizmát bemutasson. Viszont kivehetők belőle olyan 
hangsúlyok, amelyeket szükségesnek lát a korinthusi hívekben tuda-
tosítani. Valóban ajándékokról van szó, amelyek „adatnak”, s az ember 
nem úgy termeli ki őket magából. Mégpedig Isten Lelkének közvetíté-
sével adatnak, s így nem is sorolhatók az emberi lélek teljesítményei 
közé. Nem jut mindenkinek minden adományból, azok különböző gyü-
lekezeti tagok között oszlanak meg, és ennek következtében minden 
tag valamiben rászorul a másikra. Nem is birtokolhatja senki, mert mint-
ha a kegyelmi ajándékok többes számban történő fogalmazása azt sej-

Korinthus.indd   554 2008.04.02.   8:22:01



555

tetné, hogy a Lélek adományát nem egyszer s mindenkorra kapja a 
megajándékozott, hanem abból újra és újra részesülnie kell. De talán 
a legfontosabb utalás a felsorolásban azoknak a kegyelmi ajándékoknak 
az utolsók között említése, amelyeket a korinthusiak különösen is nagy 
becsben tartottak.216 Ezzel az apostol már a 14. fejezet mondanivalóját 
készíti elő. 

(11) Az előbb említett hangsúlyokat maga Pál is aláhúzza: Mindezt 
egy és ugyanaz a Lélek viszi végbe, amely szétosztja kinekkinek 
a magáét, úgy, amint akarja. Amint láttuk, Isten Lelke különböző 
kegyelmi ajándékokkal segíti a gyülekezet életét, és ezeket különböző 
emberek kapják az egész gyülekezet javára. Ehhez azonban még szük-
séges hozzátenni: arra, hogy kinek mi jut a Léleknek ezekből az ado-
mányaiból, nem a megajándékozottban kell keresni a magyarázatot. A 
szétosztást Isten Lelke isteni módon (Róm 9,16kk; 12,3) végzi, a saját, 
emberileg megmagyarázhatatlan belátása szerint.

Másfelől viszont az is igaz, hogy „mindez egyazon gyökérből, ugyan-
abból a kincseskamrából, egyetlen folyamból származik”.217 Ezért ha 
sokféle is a kegyelmi ajándék, egy a gazda, az Isten Lelke. Következés-
képpen senki nem bánhat önkényesen velük. Mint a zenekar szóla-
mainak a karmesterhez, úgy kell kinek-kinek a karizmák használatában 
a Szentlélek szándékához igazodnia.

3. c) a krisztus teste és testének tagjai  
(12,12—31a)

(12) Mert amiképpen a test1 egy, és sok tagja van, a test minden 
tagja, bár sok van belőlük, egyetlen test, így van a Krisztus is. (13) 
Mert hiszen az egy Lélek által mi mindnyájan egy testté keresz
teltettünk meg, akár zsidók, akár görögök,2 akár rabszolgák, akár 
szabadok, és mindannyian egy Lélekkel itattattunk meg.3 

(14) Ugyanis a test sem egyetlen tag, hanem sok. (15) Ha azt 

216 Vö. Khrüszosztomosz in: Bray 1999, 122. o.
217 Khrüszosztomosz uo.
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mondaná a láb: Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a testből, 
mégis mindemellett nem volna a testből? (16) Ha azt mondaná a 
fül: Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a testből, mégis mind
emellett nem volna a testből? (17) Ha az egész test szem, hol a 
hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? (18) Mármost pedig az 
Isten elhelyezte a tagokat, minden egyest közülük a testben, úgy, 
ahogy elhatározta. (19) Ha pedig mind egy tag volna, hol volna a 
test?4 

(20) Nos, ezzel szemben, bár sok tag van, mégis egyetlen test. 
(21) Nem mondhatja a szem a kéznek, hogy nincs szükségem rád, 
vagy hasonlóképpen a fej a lábnak, hogy nincs rád szükségem. 
(22) Sőt sokkal inkább a test leggyengébbnek tűnő tagjai a leg
fontosabbak, (23) és amelyeket a testben kisebb becsben állóknak 
vélünk, nagyobb tisztelettel vesszük körül, és mindannak, ami 
előnytelen rajtunk, több csinosításban van része.5 (24) Annak 
viszont, ami jól mutat rajtunk, erre nincs szüksége. Mi több, Is
ten szerkesztette úgy egybe a testet, hogy a hátrányban levőt 
nagyobb megbecsülésben részesítette, (25) hogy ne legyen meg
hasonlás a testben, hanem egyazon cél érdekében6 gondoskodja
nak egymásról a tagok. (26) És akár szenved egyik tag, vele együtt 
szenved minden tag; akár dicsőség éri az egyik tagot, vele örül 
minden tag. 

(27) Ti Krisztus teste vagytok, és tagjai az egész részeként.7 
(28) Akiket amellett el is helyezett az Isten az egyházban, első
ként apostolokul, másodjára prófétákul, harmadszorra tanítókul, 
majd azután erőmegnyilvánulások8 következnek,9 majd gyógyítá
sok kegyelmi ajándékai, segítségnyújtások,10 irányító feladatok,11 
nyelvek fajtái.12 (29) Talán csak nem13 mindnyájan apostolok?! 
Talán csak nem mindnyájan próféták?! Talán csak nem mindnyá
jan tanítók?! Talán csak nem mindnyájan erők hordozói?! (30) 
Talán csak nem mindnyájan rendelkeznek gyógyítások kegyelmi 
ajándékaival?! Talán csak nem mindnyájan szólnak nyelveken?! 
Talán csak nem mindnyájan magyarázzák azokat?! (31a) Buzgón 
törekedjetek a jelentősebb14 kegyelmi ajándékokra!
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a Szöveg érteLme 1Mert amiképpen a test: ha új gondolati szakasz 
következik is, a „mert” () kötôszó összekapcsolja az elôzô gondolatme-
nettel. az „amiképpen” () szintén kötôszó, de ez a megfelelésre, ha-
sonlóságra utal. ami következik, tudniillik „a test”, eszerint hasonlat, s nem 
azonosítás. Úgy tûnik viszont, a mondat másik fele („így van a krisztus is”), 
de még inkább a 27. vers kijelentése („ti krisztus teste vagytok”) már túlmegy 
a hasonlaton, és talán még egyenlôségjelet is tesz krisztus és az ô népe, az 
egyház közé, mintha az valóságosan krisztus testeként jelenne meg ebben 
a világban. a testre hivatkozó érvelésnek ez az eltérô megítélése messze-
menô teológiai következményekkel jár.

az együttélés megvilágítása az emberi test életmûködésével nem ritka 
jelenség az ókori irodalomban. toposznak számít, azaz „közismert, jellem-
zô képnek, fordulatnak”,218 úgyszólván közhelynek. Ismerôs menenius ag-
rippa híres beszédébôl, amellyel a mons Sacrára kivonult köznépet igyekezett 
rábírni dolguk végzésére.219 Platón is él a hasonlattal, amikor az államról 
beszél: „ehhez, tudniillik a testhez hasonlítható leginkább a tökéletesen meg-
szervezett állam élete.” Sôt pár sorral feljebb ezt is olvashatjuk: „ha például 
az ujjunkat megütjük, akkor a testnek a lélekkel való egész közössége, amely 
a benne levô uralkodó elv egységes rendje alá tartozik, tudomást szerez 
errôl, s bár csak egy résznek van baja, a maga teljes egészében vele együtt 
érzi a fájdalmat.”220 De találkozhatunk az élet különbözô oldalainak az em-
beri testtel való párhuzamba állításával Philónnál, josephusnál és a sztoikus 
filozófusoknál, mint pédául Senecánál vagy marcus aureliusnál.221

a magyarázók többsége azonban egyetért abban, amit Schweizer így fo-
galmaz meg: Pál számára a „krisztus teste” kifejezés az egyházra vonatkoz-
tatva „...több puszta képnél. ez igenis krisztus teste, sôt maga krisztus a 
test, amelybe az elhívottak a keresztség által betagolódnak.”222 vagy ugyan-
csak Schweizer másutt: „krisztus megfeszített és feltámadott teste Pál teo-
lógiája szerint teret biztosít a mindenkori jelenben a gyülekezet számára.”223 

218 Idegen szavak szótára, 855. o.
219 Livius: Ab urbe condita II.32—33. Halikarnasszoszi Dionüsziosz: Ant Rom  

VI.83. kk.
220 Platón: Politeia 462cd in Platón 1984, 2. 334—335. o. Vö. 1Kor 12,25—26.
221 Lásd Ch. Wolff 1982, 11—12. o.
222 EWNT 3. 776. kol. Vö. Schweizer 1963, 288—289. o. Lásd még Schrage 

1991— 2001, 3. 212—213. o.
223 ThWNT 7. 1068—1069. o.
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Bultmann egyenesen gnosztikus elképzeléseket vél felfedezni a háttérben,224 
nyilván azokra a reitzenstein által ismertetett mitikus feltevésekre gondolva, 
amelyek szerint a világmindenség zeusz vagy valamely más istenség, az 
emberiség pedig egy óriás lény (makroanthróposz) megtestesülése volna.225 
ha a mitikus háttér el is homályosult a krisztus minden hívôt magában fog-
laló testérôl szóló beszédben, az egyház önmagáról vallott tanításában tovább 
élhet. Bár a II. vatikáni zsinat az egyházat Isten vándorló népeként határozza 
meg, még jelen van a római katolikus teológiában „krisztus misztikus testé-
nek” emlegetése is. Schmaus egyenesen azt mondja: „krisztus oly módon 
hordozza az egyházat, és bizonyos értelemben oly módon él benne, hogy 
az egyház maga is mintegy második krisztussá lesz.”226 De hasonló nyomon 
járnak protestáns teológusok is a „krisztus teste” kifejezés értelmezésében. 
Barth így fogalmaz: „jézus krisztus (a Szentlélek által) teremtette a maga 
számára a saját földi-történeti létformáját, az egy, szent, egyetemes, apos-
toli egyházat.”227 De hivatkozhatunk käsemannra is: „az egy Lélek által mi 
mindnyájan egy testbe kereszteltettünk meg. ez már nem metaforikus be-
szédmód.”228 majd így folytatja: „az apostol azért él a »krisztus teste« kife-
jezéssel, mert valóságos testi struktúrára akar általa utalni.”229 ennélfogva 
„az egyház mint krisztus-test a feltámadott és megdicsôült Úr földi teste”,230 
mert „csak azáltal, hogy a mi testünk az ô uralmának tagjaivá válik, tud ô, a 
megdicsôült földi módon mindenkihez eljutni”.231 De käsemann óvatos, és 
mindehhez hozzáteszi: „Szigorúan ahhoz kell tartanunk magunkat, még ha 
élére állítottnak tûnhet is, hogy mi krisztushoz rendelve leszünk egyházzá, 
és nem fordítva, mint az egyház tagjai részesülünk krisztusban. Itt minden 
a sorrend megfordíthatatlanságán múlik.”232 a páli érvelés ugyanis ebbe az 
irányba mutat: „a test szolgálatra rendeltetett, és csupán annyiban részesül 
megdicsôült urának dicsôségében, amennyiben mint az ô eszköze megma-

224 Bultmann 1959, 311. o.
225 Vö. Schweizer: EWNT 3. 776. kol. Schweizer 1963, 274. o. Horst: ThWNT 4. 

561. o. és 12. jegyz. Käsemann: ThWNT 3. 675. o. és 4. jegyz. Käsemann 1969, 180. 
o. és 4. jegyz.

226 Idézi Schrage 1991—2001, 3. 246. o. és 792. jegyz.
227 Barth 1944—1945, 4/1. 718. o., idézi Schrage 1991—2001, 3. 245. o. 783. 

jegyz.
228 Käsemann 1969, 181. o.
229 Uo. 182. o.
230 Uo. 194. o.
231 Uo. 199. o. Lásd még Käsemann 1974, 325. o.
232 Käsemann 1969, 202. o.
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rad földi kiszolgáltatottságában” (niedrigkeit).233 Lényegében käsemannéhoz 
hasonló álláspontra helyezkedik a „krisztus teste” kifejezés értelmezésének 
kérdésében Schrage is.234

Bármennyire csábító is a hasonlat korlátait túllépni, mégis azok maradnak 
hûek az apostol szándékához, akik ezt nem teszik meg, és a „krisztus testét” 
metaforának, párhuzamnak, analógiának tekintik.235 több minden szól az 
elôvigyázatosság mellett. Pál ugyan másutt is beszél „krisztus testérôl” (1kor 
10,16), de ott magának krisztusnak a bûnösökért adott testérôl van szó. 
ebben az értelemben szerepel 1kor 11,27-ben is. vitatott viszont, hogy 1kor 
11,29-ben a minden közelebbi meghatározást nélkülözô „test” szó krisztus-
ra vagy az egyházra, esetleg a gyülekezetre vonatkozik-e. továbbá Pál krisz-
tust az egyház urának tekinti, és ennek megfelelôen az egyház nem krisztus 
mellé, hanem alá van rendelve. a kolosséi (1,18) és az efezusi levélben 
(4,15—16; 1,23) is olvashatunk az egyházról mint krisztus testérôl, ahol azon-
ban a párhuzam a test és az egyház között módosul a korinthusi levélben 
találhatóhoz képest, mivel a kolosséi és az efezusi levélben krisztust a test, 
azaz az egyház fejeként mutatja be. azt kell tehát mondanunk, hogy a kép-
nek ebben a módosult használatában tulajdonképpen az jut kifejezésre, ami 
kimondatlanul a korinthusi levél üzenetében is benne rejlik: Krisztus nem 
egy része a test organizmusának, hanem ura és irányítója.236 De a test éle-
tének és az egyház létezésének hasonlósága azért sem lehet minden rész-
letben megegyezô, mert, bár szoros és hatékony a kapcsolat természete 
krisztus és az övéi között, mégsem szerves és kényszerû, úgy, amint ez az 
emberi test tagjai között tapasztalható. az egyházban ugyanis krisztus és a 
tagok, de a tagok egymás közti viszonyában is csak a megszólítás és az erre 
válaszoló szabad döntés érvényesülhet. mindezen túlmenôen mérlegelnünk 
kell még azt a körülményt is, hogy a „krisztus teste” még Pálnál sem kizáró-
lagos kép az egyházról. a legtöbbször -ról, az elhívottak gyülekeze-
térôl, olykor pedig Isten eszkatologikus „Izráelérôl” (vö. 1kor 10,18; gal 6,16; 
róm 9,6) szól, és ezek az elnevezések más oldalról, inkább rendeltetése fe-
lôl világítják meg az egyház mibenlétét.

2akár zsidók, akár görögök: a két nép neve így együtt állandósult fordu-
lat a páli szóhasználatban. elôfordult nem egy alkalommal a levélben is (vö. 

233 Uo. 203. o.
234 Schrage 1991—2001, 3. 211—212., 243. o.
235 Lásd Barrett 1968, 288. o. Ch. Wolff 1982, 114. o. Lindemann 2000, 271. o.
236 Lásd Cserháti 1978, 62—63. o.
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1,22.24; 10,32; lásd még gal 3,28; kol 3,11; róm 1,16; 3,9; 10,12).237 az 
utóbbi hivatkozásból tanulságul álljon itt egy megállapítás: „az emberiségnek 
ez a felosztása elnagyoltnak tûnhet, de mégis alkalmas két egymástól eltérô 
gondolkodásmód (lásd 1kor 1,22) vagy az egyistenhit és a többistenhit kér-
désében vallott meggyôzôdés (lásd róm 2,17kk) megkülönböztetésére.”

3mindannyian egy Lélekkel itattattunk meg: a kifejezés hátterében két 
cselekmény képe is meghúzódhat. a  ige jelenthet ugyanis itatást, de 
öntözést is. az utóbbi értelemben szerepel 1kor 3,6-ban, ahol apollós mun-
kájának érzékeltetésére a palánta megöntözésérôl van szó. Bármelyik kép 
jut is szóhoz a megfogalmazásban, mindkettô szemléletes kifejezése az 
élethez nélkülözhetetlen dolgok biztosításának. a víz Palesztina félsivatagos 
körülményei között különösen nagy értéknek, az élet elsô számú feltételé-
nek számított. érthetô, ha a bôséggel áradó víz a Szentlélek éltetô munká-
jának kifejezésévé vált már az ószövetségben (ézs 32,15; 43,19—20; 44,3; 
ez 47,1—12; jóel 3,1; 4,18; zak 12,10), de ez a kép legteljesebb formájában 
az Újszövetségben, mégpedig jn 7,37kk verseiben jelenik meg.

4Ha pedig mind egy tag volna, hol volna a test? a magyarázók között 
vita van afelett, hogy Pál milyen szándékkal hozakodik elô ezzel a képtelen 
feltételezéssel. Conzelmann szerint a hangsúly ismét a kegyelmi ajándékok 
sokféleségére esik.238 Schrage utalást lát benne arra, hogy „krisztus teste 
nem volna életképes”, ha a nyelveken szólás vagy más kegyelmi ajándék 
egymagában állna rendelkezésére.239 Lindemann is úgy véli, hogy Pál itt a 
gyülekezet egészének szempontját tartja szem elôtt.240 az ilyenfajta vélemé-
nyek tulajdonképpen azt sugallják, hogy az apostol ezzel a különös kérdés-
sel a rendkívüli kegyelmi ajándékokkal, elsôsorban a nyelveken szólás adomá-
nyával büszkélkedôk önérzetét akarja megszégyeníteni. Wolff ezzel szemben 
úgy látja, hogy Pál éppen a kevesebb karizmával rendelkezôk kisebbrendû-
ségi érzését (gefühl der minderwertigkeit)241 akarja ily módon eloszlatni. ha 
a megelôzô gondolatmenetre vagyunk tekintettel, akkor neki kell igazat ad-
nunk. 

5és amely (tagokat) a testben kisebb becsben állóknak vélünk, nagyobb 
tisztelettel vesszük körül, és mindannak, ami elônytelen rajtunk, több 

237 Az emberiségnek erről a sajátos és teológiai szempontokat követő felosztásá-
ról lásd a 10,32-höz fűzött 9. számú szövegértelmező jegyzetet és a levélrészlet 
kibontásánál olvasható gondolatmenetet.

238 Conzelmann 1969, 251. o.
239 Schrage 1991—2001, 3. 224. o.
240 Lindemann 2000, 273. o.
241 Lásd Ch. Wolff 1982, 109. o.
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csinosításban van része: a mondat bonyolult, és a hagyományos fordítások 
nemigen boldogulnak vele. a magyarázatban képviselt fordítás igyekszik 
jobban megfelelni a görög kifejezések szótári jelentésének és a test hason-
latának ebben az összefüggésben igénybe vett vonásainak. a megállapítás 
elsô fele károlinál így hangzik: „a testnek amelly tagjait alítjuk242 lenni tisz-
teletleneknek, azoknak nagyobb tisztességet tészünk.” a revideált károli-for-
dítás a mai fül számára nem sokat javított a fordításon: „és a melyeket a test 
tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdoní-
tunk.” meglepô módon a revideált új fordítás kisebb stilisztikai módosítá soktól 
eltekintve a kérdéses kifejezéseket érintetlenül hagyja. ez utóbbi fordítással 
szinte szó szerint megegyezik a Békés—Dallos-féle fordítás. a „tiszte letlenek” 
és a még erôteljesebb „tisztességtelen” melléknevek erkölcsi ítéletet hordoz-
nak, és emberi magatartást feltételeznek. a hasonlatul szolgáló test esetében 
mindkettô képzavart idéz elô. a magyarázatban kínált változat („kisebb becs-
ben állóknak”) egyrészt eleget tesz a középfokban álló görög fordulatnak 
(), másrészt a hasonlat elemeként is jobban elképzelhetô, vagyis 
példázatelméletileg megfogalmazva a képi oldal (Bildhälfte) így vág össze a 
tárgyi oldallal (Sachhälfte), azaz a példázni kívánt jelenséggel. Pál ugyanis a 
gyülekezet leginkább gyámolításra szoruló tagjainak helyzetével foglalkozik. 

hasonló gondot okoz a mondat második felének a visszaadása magyar 
nyelven. az elôbb már említett fordítások csekély eltéréssel a görög  
és  ellentétpárt „éktelen” és „ékes” változatban adják vissza, pedig 
az „éktelen” melléknévnek helytelenítô, rosszalló értelme van, és a test tag-
jaira vonatkoztatva nem használatos. ez a helyzet az „ékes” szóval is. a szó 
fordításakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a görög kifejezésben a 
 rejtôzik, amely alakot, formát jelent, és fosztóképzôvel minden való-
színûség szerint „alaktalan” az alapjelentése. az - (jó) elôtaggal viszont 
mindenképpen243 „jó alakú”-t kell értenünk a szón. ezért kell elônyben része-
sítenünk egy olyan megoldást, amely így hangzik: „ami elônytelen rajtunk, 
több csino sításban részesül”, míg „annak, ami jól mutat rajtunk, erre nincs 
szüksége”.

aligha tévedünk, ha feltételezzük, hogy az a szóban forgó szívós és most 
erôsen vitatott fordítói hagyomány, amely az apostol hasonlatában a testnek 
a szemérem által védett területére történô utalást lát, az ókor végén elural-
kodó szemléletmódban gyökerezik. khrüszosztomosz egyházatya a 4. szá-
zad végén a korinthusi levelekrôl tartott igehirdetéseiben így fogalmaz: „Sem-

242 Elavult szó, jelentése „vél, gondol”. Lásd Magyar szótörténeti szótár, 18. o.
243 Lásd Soltész—Szinyei 1978, 267. o.
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mi sem megvetendô bennünk, ha azt Isten mûvének tekintjük. mi az miben-
nünk, ami kevésbé tiszteletreméltó, mint a nemi szerveink? mindamellett 
fokozott megbecsülésnek örvend. Sôt még a nagyon szegény, aki egyébként 
teljesen mezítelen, ô sem engedheti meg magának, hogy testének ezek a 
részei fedetlenek maradjanak.”244 nem valószínû azonban, hogy Pál a test 
részeirôl szólva egyoldalúan ezekre célzott. ô zsidó neveltetésben részesült, 
így eleve idegenkedett minden mezítelenségtôl (lásd 2kor 5,4), és minden 
testrészét igyekezett betakarni. tehát inkább arra a törekvésre utalhatott, 
amellyel az ember testi fogyatékosságait (lásd 22. vers: „a test leggyengébb-
nek —  — tûnô tagjait”) próbálja elleplezni. ez utóbbi fordítói dön-
tés felel meg leginkább a test hasonlata által megvilágítani kívánt tárgyi ol-
dalnak (Sachhälfte) is. nem a szégyellni való gyülekezeti tagokról van ebben 
az esetben szó, hanem a kevesebb vagy jelentéktelenebbnek vélt kegyelmi 
ajándékkal rendelkezôkrôl.

6egyazon cél érdekében: a magyar fordítások ebben az esetben sem hû 
tükrei a mondanivalónak. az eredeti szövegben  található, amely sze-
mélytelen, semleges alak lévén cselekvést módosító határozószóvá válik.245 
ebben az esetben pedig a jelentése: „ugyanazt tenni, egységesen cselekedni”. 
ezért azután felületesnek kell ítélnünk azt a megoldást, amely a kifejezést 
„kölcsönösen” értelemben veszi (új protestáns fordítás), de azt is, amely 
„ugyanarról” formában kísérli meg visszaadni (revideált károli-fordítás). a kér-
déses kifejezést magában foglaló gondolatmenet a gyülekezet erôs, több 
kegyelmi ajándékkal és erôtlen, kevés lelki adottsággal rendelkezô tagjai 
között létrejött ellentéttel foglalkozik, amelynek a feloldása éppen nem a 
kölcsönösség. ám félrecsúszik a mondat értelme akkor is, ha feltételezzük, 
hogy a gyülekezetben „ugyanarról” kell gondoskodnia minden tagnak. Pedig 
kinek-kinek kegyelmi ajándékai szerint mással kell törôdnie, de „egyazon cél 
érdekében”. ez a fordítás felel meg leginkább a sajátos nyelvtani alakzatnak, 
és egyúttal az apostol gondolatmenetének is. 

7és tagjai az egész részeként: az  görög szókapcsolat magyar 
fordítása szintén gondot okoz. a károli- és revideált károli-fordításban talál-
ható megoldás („rész szerint”) megfelel a szótári jelentésnek, csak magyarul 
nehezen értelmezhetô, mert mit is jelenthet az, hogy valaki rész szerint tag-
ja krisztus testének? talán egyrészt tagja, másrészt pedig nem? ennek így 
nem volna értelme. az új protestáns fordítás viszont keveset mond, illetve 
feleslegesen szaporítja a szót, amikor „egyenként” formában igyekszik visz-

244 Bray 1999, 127. o.
245 Lásd Varga 1992, 122. kol.
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szaadni a kérdéses görög kifejezés értelmét, hiszen ami tag, az már eleve 
„egyenként” tagja a testnek. az  fordulat majd fontos szerepet kap 
1kor 13,9.12-ben, de ott olyasmirôl van szó, ami még nem egész. jelen eset-
ben azonban a helyzet éppen fordított. az egész, vagyis a krisztus teste 
adott, a tagok pedig az egész részei. éppen ez az összefüggés az, amit Pál 
az egyénieskedô korinthusi gyülekezeti tagokkal meg akar értetni.

8erômegnyilvánulások: a magyarázók a görög szövegben ezen a helyen 
álló  szót szinte kivétel nélkül csodatételre utaló kifejezésnek veszik. 
De — amint erre az 1kor 12,10-hez fûzött szövegértelmezô jegyzet már utalt 
— egy ilyen értelmezés a kifejezésben rejlô lehetôségek körét beszûkíti. Itt a 
28. versben ugyan az  (teljesítmények, eredmények) szóval nem 
találkozunk, mégsem nélkülözhetjük, hiszen az erô csak megnyilvánulásában 
ragadható meg. Pál viszont, amikor Isten erejének megnyilatkozásáról szól, 
nemcsak természetfeletti jelenségekrôl beszél, hanem az apostoli erôfeszí-
tések egyébként megmagyarázható eredményeirôl is (vö. 1kor 1,18.24; 2,4—5; 
4,19—20; 15,10; 2kor 4,7; 6,7; 12,9; gal 3,5; róm 1,16 stb.). 

9következnek: az eredeti szöveg mondatából hiányzik az állítmány. a 
fordítás azonban megkívánja, hogy valamiféle állítmány, természetesen a 
gondolatmenetbe illô, szerepeljen. a hiányos mondatot általában a már is-
mert kijelentések alapján szoktuk kiegészíteni (lásd a károli-, a revideált 
károli- és az új protestáns fordítás idevonatkozó kísérleteit). ebben az eset-
ben ez az út nem járható, mert a megelôzô mondatnak más mind az alanya, 
mind az állítmánya, mind pedig a tárgya. míg ott különbözô, de állandó fel-
adattal megbízott, „hivatásos” személyek, apostolok, próféták, tanítók fel-
sorolása található, addig a most szóban forgó mondatban inkább egy-egy 
alkalomra, esetre korlátozódó kegyelmi ajándékról van szó. ezért tûnik jobb-
nak a hiányos mondatot az  (majd azután) határozószónak megfelelô 
„következnek” állítmánnyal kiegészíteni.

10segítségnyújtások: a görög  szó esetében a legnagyobb kí-
sértés, hogy személyre történô utalást lássunk benne. károli „szegényeknek 
segéllôi”-rôl beszél, a revideált károli-fordítás pedig „gyámolok”-ról. az új 
protestáns fordítás pedig a felsorolás kettébontásával próbál segíteni magán 
(„azután adott — Isten — csodatevô erôket, kegyelmi ajándékokat: gyógyí-
tásra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra”). Pedig az ere-
deti szó nem személyre, hanem történésre céloz. olyan karizmáról van 
tehát szó, amely esetenként tesz valakit alkalmassá a bajba jutott ember 
megsegíté sére. 

11irányító feladatok: az elôzô megjegyzésben említett szempontok erre 
a fordulatra is értendôk. maga a fordulat kép, metafora. eredetileg a hajó 
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kormányosának a tevékenységét jelölte meg. nem valószínû, hogy ez a ke-
gyelmi ajándék valamelyik gyülekezeti vezetôi tisztségre szól. Itt is inkább 
alkalmi feladatok megoldásához nyújt segítséget. Lindemann-nak igaza le-
het, amikor megjegyzi, hogy Pál egyéni irányító tevékenység helyett „inkább 
olyan döntéshozatalra gondol, amelyben nyilvánvalóan eleve minden gyüle-
kezeti tag részt vett”.246 meglepô, hogy „a lelkek megkülönböztetésének 
adománya”, amely a 10. versben található felsorolásban szerepel, itt nem 
kerül szóba. S fordítva is áll: az „irányító feladatok” viszont ott nem találha-
tók. talán a kétféle feladat bizonyos mértékben fedi egymást?

12nyelvek fajtái: errôl a szokatlan szóösszetételrôl bôvebben lásd a feje-
zet 10. verséhez fûzött 11. számú szövegértelmezô jegyzetet. ott Pál a ke-
gyelmi ajándékok között a „nyelvek magyarázatát” is felsorolja, ebben az 
összefüggésben azonban nem említi. De hogy nem akarja figyelmen kívül 
hagyni ezt a karizmát sem, azt bizonyítja a 29. vers, ahol a szónoki kérdések 
sorában újra elôhozza. 

13Talán csak nem: a 29. és 30. versben Pál kérdések sorával fordul az 
olvasóhoz, illetve a felolvasást hallgatóhoz. ezek a kérdések azonban szó-
noki kérdések, vagyis nem véleményt kérô, hanem a szónok véleményével 
való egyetértést elváró kérdések. Úgy kell tehát a szónoknak a kérdést fel-
tennie, hogy a megszólítottban vagy csak igenlô, vagy csak elutasító válasz 
születhessen. a görög nyelv a kétfajta kérdést különbözô módon fogalmaz-
za meg. ha a kérdezô igenlô választ vár, akkor az  vagy  tagadószóval, 
esetleg ezek valamilyen összetételével teszi fel a kérdést. ha viszont nem-
leges választ akar elérni, akkor a -vel vagy ennek egyik változatával veze-
ti be a kérdést. mivel az apostol kérdéssorának minden egyes tagját -vel 
indítja, a fordításban olyan magyar kérdôszót kell keresnünk, amely szintén 
egyértelmûen elutasító választ sugall. erre a célra legmegfelelôbbnek a „talán 
csak nem” forma tûnik. a magyar fordítások többsége olyan megoldást vá-
laszt, amely nyitva hagyja a megszólított számára a kérdések felelet elfoga-
dó, illetve elutasító természetét.

14jelentôsebb: az eredeti szövegben  áll, amely a  mellék-
név középfoka, és jelentése: nagyobb. mivel ez a minôsítés kegyelmi aján-
dékra, tehát nem mérhetô egységre vonatkozik, furcsán hatna „nagyobb” 
kegyelmi ajándékról beszélni. ezért ajánlatos valamilyen rokon értelmû szót 
választani. a károli- és a revideált károli-fordítás a „hasznosabb” változat 
mellett dönt, nyilván a 14. fejezet érveléséhez igazodva, ahol Pál az egész 
gyülekezet üdve szempontjából mérlegeli az egyes kegyelmi ajándékokat. a 
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„hasznosabb” szó jelentésében meglehetôsen távol áll az eredeti görög szó-
tól. a Békés—Dallos-fordítás az „értékesebb”, az új protestáns fordítás pedig 
a „fontosabb” változatot hozza, s ezek a 14. fejezetre elôretekintve már el-
fogadhatóbbnak tûnnek. mégis a „jelentôsebb” szó mutatkozik olyan meg-
oldásnak, amely leginkább megfelel az apostol értékítéletét meghatározó 
szempontnak. 

a LevéLréSzLet kIBontáSa (12—13) Pál a kegyelmi ajándékoknak 
a korinthusi gyülekezetben elharapózott hibás értékelését átgondoltan, 
az alapokból kiindulva igyekszik helyreigazítani. „Így emeli fel mon-
danivalója szintjét, és számít egyre inkább az olvasó megilletődöttsé-
gére” — állapítja meg Khrüszosztomosz egyházatya.247 Miután az előző 
szakaszban a karizmák eredetére világított rá, most a rendeltetésükre, a 
gyülekezet életében betöltött szerepükre fordítja a szót. A különböző 
adottságokkal rendelkező gyülekezeti tagok helyzetét a gyülekezet egé-
szén belül az ókorban közkedvelt, az emberi testnek és a test tagjainak 
a viszonyát elemző hasonlattal próbálja megértetni. Annak a körül-
ménynek, hogy a kegyelmi ajándékok szét vannak osztva a gyülekezet 
tagjai között, és nem jut belőlük mindenkinek egyformán, nem kell 
meghasonlást támasztania Isten népének közösségében, mert amikép
pen a test egy, és sok tagja van, a test minden tagja, bár sok van 
belőlük, egyetlen test.

Azt várná az ember, hogy az apostol ezt a szemléletes képet a gyü-
lekezetre vagy az egyház egészére alkalmazza. Tulajdonképpen ezt is 
teszi, mégis azt mondja ki: Így van a Krisztus is. Mert szilárd meg-
győződése, hogy eltéphetetlenül szoros a kapcsolat Krisztus és az ő 
népe között, minthogy az egyház mindenestől Krisztus műve, és teljes egé
szében tőle függ. Azon az alapon jött létre, ami Krisztussal történt éle-
tében, halálában és feltámadásával, és maga az élő Úr hívja létre és 
tartja meg Isten Lelkének erejével, elhívott szolgáinak szolgálata által. 
Tehát nem az azonos hiten lévők akarata és elhatározása kapcsolja 
össze az egyház egyes tagjait, hanem Krisztus rajtuk végzett munkája. 
Mert hiszen az egy Lélek által mindnyájan egy testté kereszteltet
tek meg. A keresztség volt eszerint az a rajtuk végbevitt cselekmény, 
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amelynek révén beépültek az egyház életébe. Ami pedig a keresztség-
ben velük történt, Pál felismerése szerint nem az arra vállalkozók be-
avatása egy vallási közösségbe, hanem a többi hívővel együtt részesedés 
Krisztus megváltó művének eredményeiben. Aki ugyanis „a Krisztus 
Jézusra megkereszteltetett..., összenőtt vele az ő halála hasonlóságá-
ban, sőt összenő majd vele a feltámadásban is” — írja Róm 6,3kk-ben. 
Mivel pedig Krisztusban keresendő a meghatározó tényező az egyház 
létében, elfogadhatatlan képtelenség minden meghasonlás és összeférhetetlen
ség a benne hívők között. „Hát részekre szakadt a Krisztus?!” — teszi fel 
a kérdést a pártoskodó korinthusiaknak már a levele elején (lásd 1,13). 
Igaza van Khrüszosztomosznak, aki ennek a levélrészletnek a magya-
rázata során így fogalmaz: „Egy az, aki a testet alkotta, és ugyancsak 
egy a test is, amelyet alkotott.”248

Ha viszont a keresztség révén Krisztus vált meghatározóvá a benne 
hívők számára, akkor az emberi együttélésben egyébként perdöntő 
különbségek másodrangúvá válnak. Rendelkezzék valaki vallási szem-
pontból akár egyistenhívő zsidó, akár többistenhívő görög szellemi-
ségű múlttal, társadalmi szempontból legyen akár jogfosztott rab
szolga, akár előjogokat birtokló szabad ember, elsősorban Krisztussal 
van függő viszonyban, és ennek következtében testvéri viszonyban azokkal, 
akik hozzá hasonlóan Krisztussal vannak függő viszonyban. Lehet kü-
lönbség a gyülekezet tagjai között a kegyelmi ajándékok tekintetében, 
de ez nem vezethet meghasonláshoz, mert mindannyian egy Lélekkel 
itattattak meg, egy és ugyanazon Lélek megelevenítő hatása alatt ru-
háztattak fel különböző feladatokkal és az azokhoz szükséges képes-
ségekkel. Végül is tehát az egyház és az egyes gyülekezetek olyan fel-
tételek között élnek, amelyek lehetővé teszik, hogy egységben ma-
radjanak a sokféleség ellenére is, ugyanakkor a sokféleség gazdagsága 
éltesse a közösség egészét.

Ilyenformán úgy van, mint a testtel: „A test egy és ugyanakkor sok 
tagja van, s a test minden tagja, bár sok van belőlük, egyetlen test” 
(lásd 12. vers). Csakhogy amíg az ember testének és tagjainak esetében 
ez az összefüggés kéretlenül is érvényesül, a gyülekezetben nem mű-
ködik ilyen önkéntelenül és gépiesen. Éppen az a baj a korinthusiaknál, 
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hogy a különbségek szembeállítják őket, és az együttműködés akado-
zik. Az ember testének és tagjainak a hasonlata nem annyira leírása a 
gyülekezet életműködésének, mint inkább követendő példa, felszólítás 
arra, hogy a gyülekezet végre tegye meg mindazt, aminek Krisztus 
uralma és a Szentlélek megelevenítő hatása alatt önkéntelenül is meg 
kellene történnie. 

(14—18) A továbbiakban Pál más és más megközelítésben haszno-
sítja a testnek és a test tagjainak a hasonlatát. Feltételezhetjük, hogy 
a hasonlatnak azokat a vonásait részesíti előnyben, amelyek a korin-
thusi gyülekezet helyzetét világítják meg. Ennélfogva számára a test 
képe nem válik allegóriává, amelynek minden egyes mozzanatából át-
vitt értelmet lehetne kicsiholni. Egyfelől a kegyelmi ajándékok egyen-
lőtlen megoszlásából adódó kishitűséget, másfelől éppen az ugyan-
ebből az okból fakadó önteltséget állítja pellengérre. Ennek érdekében 
hangsúlyozza: Ugyanis a test sem egyetlen tag, hanem sok. A ke
resztyén közösség sem élhet meg egyvalaki szolgálatából. Sok szolgálattevő 
összmunkájára van szüksége. „A tagok sokfélesége nélkül a test nem 
lehetne test” — szögezik le az egyházatyák (Nisszai Gergely, Khrüszosz-
tomosz).249

A korinthusi gyülekezetben, ahogyan erre a levélnek már eddig ol-
vasott soraiból is következtethetünk (1,26kk; 8,7kk), a többséget a 
szerényebb adottságú hívek alkothatták. Az apostol a velük való törő-
désnek ad elsőbbséget, és a test képének felidézésével először rajtuk 
kíván segíteni. Ezért Menenius Agrippához hasonlóan a test egyes tag-
jait beszélteti, mégpedig ilyenformán: Ha azt mondaná a láb: Mivel 
nem vagyok kéz, nem vagyok a testből, mégis mindemellett nem 
volna a testből? Ha azt mondaná a fül: Mivel nem vagyok szem, 
nem vagyok a testből, mégis mindemellett nem volna a testből? 
A görög nyelvtan szabályai szerint a feltett kérdések feltétlen egyet-
értést várnak a megszólítottól. Egy olyan közösségben ugyanis, amely-
ben elsősorban a látványos kegyelmi ajándékoknak van becsülete, azok, 
akik mindezekkel nem rendelkeznek, könnyen azt hihetik, hogy ők 
nem teljes értékű tagjai a közösségnek. Ezzel szemben mindenkire szük
ség van, mert valamiféle adottsága és szerepe mindenkinek van, amely 
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nélkül a közfigyelem gyújtópontjában tevékenykedők nem boldogul-
hatnának. Amiképpen a test is életképtelenné válna, ha az egész test 
egyetlen vagy egyféle tagból állna, hiszen akkor létfontosságú feladat-
körök betöltetlenek maradnának. A kegyelmi ajándékok elosztása terén 
tapasztalható „személyválogatás” gyakran válthat ki kisebbrendűségi ér
zést, amely azután azzal a veszéllyel járhat, hogy a közösségnek az a 
tagja, aki úgy érzi, mostoha bánásmódban részesül, a saját adottságát 
„elássa”, és nem kamatoztatja, mint az „egytalentumos szolga” a Máté 
evangéliumában található példázatban (25,25). 

A következő mondatok az előbbi érvelés folytatásának tűnnek. Még-
is, ha jobban odafigyelünk, észrevehetjük, hogy a test működésének 
segítségével az apostol most egy másik nézőpont képtelenségére igyek-
szik rávilágítani. Megtörténhet ugyanis, hogy a közösség egyes tagjai, 
különösen a látványosabb kegyelmi ajándékokkal rendelkezők, egyedül 
önmagukat tekintik létfontosságúnak. Ennek a karizmatikus öntelt-
ségnek a képtelen voltát teszi világossá a párhuzam az emberi test 
életéből: Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, 
hol a szaglás? A kérdésként elhangzó érvre nem lehet más a válaszunk, 
mint hogy az ilyen egy tagból álló test csak életképtelen torzó lehet, 
aminthogy közösségellenes az a gondolkodásmód is, amely egyetlen kegyel-
mi ajándékra — akár a legjelentősebbre — vagy annak hordozójára eskü-
szik. Minden kegyelmi ajándékkal rendelkező gyülekezeti tagnak tud-
nia kell tehát, hogy keresztyén testvérének karizmája nélkül nem bol-
dogulhat. Mondhatnánk így is: a gyülekezetben szolgálatot végzők 
kö zött munkamegosztásnak kell érvényesülnie. 

A szolgálatot végzők azonban nem maguk között osztják el a fel-
adatokat, s a beosztás nem is a közöttük folyó verseny alapján dől el. 
Amint már láttuk, a gyülekezetben sok különféle kegyelmi ajándékkal 
megáldott tag van. Mármost pedig — hangsúlyozza Pál — az Isten el
helyezte ezeket a tagokat, minden egyest közülük a testben, úgy, 
ahogy elhatározta. Tehát maga Isten gondoskodott az ő Lelke által a 
megfelelő emberről, és ugyancsak ő az, aki a megfelelő helyre állítja. 

A testnek és a test tagjainak a hasonlata most mintha torzulást 
szenvedne. Pálnál nem ritka, hogy a megvilágítani kívánt valóság visz-
szahat az azt megvilágító képre. Tanulságos ebből a szempontból a 
Róm 11,17kk-ben olvasható, Izráel és a Krisztusban hívő egykori po-

Korinthus.indd   568 2008.04.02.   8:22:05



569

gányok viszonyát példázó szelíd és vad olajfa esete. A hasonlat szerint 
a vad olajfa oltatik be a nemes növénybe, és nem fordítva, holott min-
den kertész tudja, hogy a vad alanyt kell beszemezni vagy beoltani 
nemes növény létrehozása érdekében. Pál viszont Izráelt tartja Isten 
választott népe törzsének, amelybe a pogányságból megtérő hívőknek 
mintegy bele kell nőniük. Ha pedig ez így van, akkor az apostol nem 
restell néhány vonást igazítani a felhasznált képen. Erről lehet szó jelen 
esetben is. Mert nincs olyan test, amely tagok nélkül születne. Az egy-
ház testét viszont Isten már előbb megteremtette, és csak azután he-
lyezte el benne „a tagokat”. Vagyis a gyülekezetet, az egyházat nem a 
különböző kegyelmi ajándékokkal felruházott szolgálattevők hozták 
létre. Ők kivétel nélkül csak Istentől elhívott és beállított szolgák az ő 
népe életének biztosítására, küldetésének betöltésére. Nélkülözhetetle
nek, de nem pótolhatatlanok.

Hogy a különböző tagok a testben hová kerüljenek és milyen fel-
adatot töltsenek be, az egyedül Isten elhatározásán múlik. Emberi meg-
ítélés szerint nem mindig a megfelelőnek látszó ember kerül a meg-
felelő helyre. A Szentírás tele van olyan esetekkel, amikor emberek 
megütköznek Isten személyekkel való gazdálkodásán, kezdve Dávidon 
(lásd 1Sám 16,6kk) egészen magáig Pál apostolig (lásd 1Kor 15,8—9; 
Gal 1,23). Sőt Jézus kiválasztását is megkérdőjelezhette egy későbbi 
tanítványa: „Jöhet-e valami jó Názáretből?” (Jn 1,46) De elégedetlen-
séget, zúgolódást válthat ki az a feladatkör is, amellyel Isten megbíz 
valakit (lásd Mk 14,3kk és párh.). Istent azonban nem befolyásolja az 
emberi értetlenség. „Elhelyezi a testben a tagokat”, és végül kiderül, 
hogy intézkedése nem ötletszerű volt, hiszen mindenki a maga helyé-
re került, de Isten elgondolása szerint. 

(19) A gondolatmenet ideiglenes lezárásaként Pál megismétli a test 
képével élve a képtelen feltételezést: Ha pedig mind egy tag volna, 
hol volna a test? Ha ugyanis nincs egy tagból álló életképes emberi 
test, akkor nincs olyan egészséges közösség sem, amely egyetlen em-
berre épül. Ezt az összefüggést komolyan kellene vennie annak is, aki 
magát a szerényebb képességű gyülekezeti tagok közé sorolja, és ezért 
visszahúzódik a közös feladatoktól, de annak is, aki túlértékelve ön-
magát, isteni jelleggel hivalkodik, „mindennek képzeli magát minden-
ben” (lásd 1Kor 15,28), vagy ahogyan mondani szoktuk: minden lében 
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kanálnak. Mintha tulajdonképpen ezt kérdezné Pál: ha egyedül egyet-
len ember kegyelmi ajándékán múlna minden, mi szükség volna akkor 
az egyházra? 

(20—24a) Az emberi test képe és életjelenségei további lehetősége-
ket kínálnak az apostol számára a gyülekezet, illetve az egyház műkö-
dési feltételeinek megvilágítására. Most — az előző feltételezéssel szem
ben (lásd 19. vers), amely szerint egyetlen tag is megfelelhet az egész 
közösség igényeinek — a hangsúly arra kerül, hogy bár az emberi test-
nek sok tagja van, mégis egyetlen test. A gyülekezet, illetve egyház 
életéhez, szolgálatának betöltéséhez sokféle kegyelmi ajándékra van 
szükség (lásd 8kk; 28kk), és amint láttuk, ezek az adományok „szét 
vannak osztva” (lásd 5. vers). Tehát senki sem rendelkezik az összes 
karizmával. Viszont a test egy, s ebből következően minden tagja te-
vékenységének a test egészének érdekében kell szerveződnie. Értsd 
így: a gyülekezet, illetve az egyház különböző kegyelmi ajándékok-
kal megáldott tagjainak összhangjára, egymást kiegészítő összefogására van 
utalva. 

Az emberi test működésének törvényszerűségeit felidéző hasonlat 
Pál számára alkalmas arra is, hogy a különböző kegyelmi ajándékokkal 
rendelkező hívek viszonyának egészséges voltát vagy éppen elfogadha-
tatlan torzulásait világítsa meg velük. Mert ugyebár a test is csak úgy 
lehet életképes, ha mindegyik tagja lehetőséget kap a reá háruló feladat 
elvégzésére? Ezért nem mondhatja a szem a kéznek — érvel az apos-
tol —, hogy nincs szükségem rád, vagy hasonlóképpen a fej a lábnak, 
hogy nincs rád szükségem. Aligha férhet kétség hozzá, hogy a ha-
sonlat ilyen kisarkítását a korinthusi gyülekezetben mutatkozó egész-
ségtelen jelenségek tették szükségessé. Ha a levél különböző meg-
jegyzéseiből összefüggő képet próbálunk alkotni, akkor a más-más 
kegyelmi ajándékkal rendelkezők között zajló elszánt vetélkedésre követ-
keztethetünk. Bizonyára ki-ki a maga karizmáját tekintette a legszük-
ségesebbnek. 

Igaza lehet Khrüszosztomosznak, aki ennek az igehelynek a magya-
rázatánál finom észrevételt tesz: „A nagyobb adományok nem képesek 
működni a csekélyebb jelentőségűek nélkül, mivel a test éppen a cse-
kélyebb jelentőségűek károsodása esetén nem tudja betölteni feladatát. 
Mi az, ami alacsonyabban van a lábnál? Vagy mi az, ami tiszteletre 
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méltóbb és nélkülözhetetlenebb a fejnél? De a fej, bármennyire fontos 
szerv is, nem elégséges önmagában, és nem is tud tenni semmit ön-
magában. Ha mégis megtehetné, nem volna olyan nagy szükség a láb-
ra.”250 Pál valóban a test előkelőbbnek minősülő tagjait szólaltatja meg, 
amelyek a kevésbé előkelőbbeket nyilvánítják nélkülözhetőnek. Tehát 
a vetélkedés a korinthusi gyülekezetben kialakult fontossági sorrend alap-
ján történhetett. A 14. fejezet megvilágításában viszont azt tételez-
hetjük fel, hogy a gyülekezetben sokak szemében az olyan látványos 
kegyelmi ajándékok, mint a nyelveken szólás vagy a természetfeletti 
csodatételek (lásd 13,1—3) aratták a legnagyobb elismerést, mert ezek 
árulkodtak legnyilvánvalóbban a Lélek kivételes jelenlétéről valakiben. 
Ezzel szemben a test tagjainak a test életműködésében elfoglalt szere-
pe jól érzékelteti, hogy a magát nagyra tartó gyülekezeti tag sem nél-
külözheti kevésbé feltűnő társa helytállását. 

Ez a kép a gyülekezet minden egyes tagjának nélkülözhetetlen és 
egymásra utalt mivoltáról még kiegészítésre szorul. Nemhogy minden-
kire egyformán szükség van a gyülekezetben, sőt, sokkal inkább a 
test leggyengébbnek tűnő tagjai a legfontosabbak — toldja meg az 
eddigieket az apostol —, és amelyeket a testben kisebb becsben ál
lóknak vélünk, nagyobb tisztelettel vesszük körül, és mindannak, 
ami előnytelen rajtunk, több csinosításban van része. Annak vi
szont, ami jól mutat rajtunk, erre nincs szüksége. A 18. verssel 
kapcsolatban már szó volt arról, hogy Isten a karizmatikusokat nem 
emberi szempontokhoz igazodva ruházta fel kegyelmi ajándékokkal. 
Úgy igazgathatja a dolgokat, hogy „az elsőkből utolsók, és az utolsók-
ból elsők lesznek” (Mk 10,31 és párh.). Most viszont arra kerül a hang-
súly, hogy az utolsók utolsók maradnak ugyan, de Isten a közösség 
figyelmének és törődésének középpontjába állítja őket. Legyen a ráfor
dítás azoké, akik arra leginkább rászorulnak. Ezt a fajta beállítottságot kéri 
számon Pál a levélnek a bálványáldozati hús fogyasztásának kérdései-
vel foglalkozó részében (lásd 8—10. fejezet). Ott sem a gyengéket, a 
húsevés tekintetében aggályos lelkiismeretűeket szólítja fel az erősek-
hez, a magabiztosakhoz való igazodásra, hanem ez utóbbiakat a sérü-
lékenyebbek iránti tapintatra. 

250 In Bray 1999, 126. o.
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(24b—26) Amint láttuk, a test működésének természete és a test 
ápolásának a szabályai segítenek megérteni a keresztyén közösség élet-
rendjét. Ha ebben a közösségben a tagok egyek a Krisztusban (lásd 13. 
vers), akkor mindegyik egyformán fontos, és éppen ezért a jelentékte-
lenebbnek számító válik jelentősebbé, különben nem bizonyulna olyan 
fontosnak, mint a nagyobb megbecsülésben részesülő. Az egyházban 
is van és bizonyára marad is különbség — még a kegyelmi adományok 
tekintetében is — egy-egy hittestvér között, de ezt nem kell káros je-
lenségnek tekinteni. Mi több, egyenesen Isten szerkesztette úgy 
egybe a testet, hogy a hátrányban levőt nagyobb megbecsülésben 
részesítette. Pál szerint tehát a gyülekezet összetétele Istenre vezet-
hető vissza. Ő pedig a különbségeket nem tünteti el, nem mossa egy-
be, hanem a gyülekezet minden egyes tagjának javára fordítja, miközben 
nem téveszti szem elől azokat, akik leginkább rászorulnak a közösség 
gondoskodására. 

Amikor Isten a hátrányban levő ügyét magáénak tekinti, és rábízza 
a több adottsággal rendelkezőre, akkor azzal a különbséggel, amely 
egyébként szembeállíthatná a közösség tagjait egymással, azt akarja 
elérni, hogy ne legyen meghasonlás a testben, mivel egymásra utal-
ja, és ezzel össze is kovácsolja őket. Ebben a kapcsolatban ugyanis 
vannak támogatók és támogatottak, és nyilván mindkét fél léte elvesz-
ti értelmét a másik nélkül. Igaz, többé-kevésbé mindenkinek jutott 
valamiféle kegyelmi ajándék, ugyanakkor mindenki rászorul valamilyen 
tekintetben a másik kegyelmi ajándékára. Mégis van, akinek a kegyel-
mi ajándékokból több jutott, míg a másiknak kevesebb. A különbség 
vetélkedés és szembenállás forrása is lehet. Isten viszont azért osztot-
ta el a tagok között különböző mértékben a különböző szolgálatokra 
képesítő ajándékait, hogy azokkal egyazon cél érdekében gondos
kodjanak egymásról a tagok. Vagyis a kegyelmi ajándékok terén meg-
mutatkozó egyenlőtlenség legyen a szeretet alkalmává, a gyülekezet pedig 
legyen olyan közösséggé, amelyben még a legjelentéktelenebb tag is 
részesülhet Isten mentő és megtartó szeretetében. Isten szándéka sze-
rint az egyház olyan emberi együttélés a világban, amelyben az önér-
deket és az önérvényesítést keresztezi a közösségvállalás a hátrányos hely
zetűvel, és ennélfogva nem törekszik megszabadulni a tehertételt jelen-
tő tagjaitól, hanem vállalni kívánja terheiket. Ennek a közösségnek 
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Isten szándéka szerint a leglassúbb léptűhöz kell igazítania haladását, 
és a leggyengébb láncszemhez kell szabnia a megterhelést. 

Az egyház minden egyes tagjának, kegyelmi ajándékokkal gazdagon 
vagy mostohán ellátottnak egyaránt, rá kell ébrednie, hogy Isten, mivel 
a test tagjait egybeszerkesztette, szerves egységgé tette őket, és emiatt 
nem függetleníthetik magukat egymástól. Sorsközösségbe kerültek egy
mással, ezért akár szenved az egyik tag, vele együtt szenved minden 
tag; akár dicsőség éri az egyik tagot, vele örül minden tag. Már az 
előzőekben is megfigyelhettük, hogy a gyülekezet egy részének hely-
telen szemlélete és gyakorlata az úrvacsorával kapcsolatban milyen 
súlyos következményekkel járt az az egész gyülekezetre nézve (lásd 
1Kor 11,30). Nem kevésbé így van ez a kegyelmi ajándékokkal kapcso-
latban is. Ha a neki kiosztott kegyelmi ajándékkal valaki rendeltetés-
szerűen gazdálkodik, az az egész gyülekezetnek s annak minden tag-
jának üdvére válik, s természetesen az egész gyülekezet és annak min-
den tagja kárt vall, amennyiben valaki kegyelmi ajándékát parlagon 
hagyja vagy saját céljaira használja. Végeredményben tehát mindenki-
nek, akinek nem közömbös keresztyén testvérének sorsa, késznek kell lennie 
a számvetésre a neki jutott kegyelmi ajándékokat illetően. 

(27) Miután Pál több oldalról is megvilágította az egyház életmű-
ködésének sajátos vonásait, most még egyszer kiemeli a legfontosabb 
tudnivalókat a kegyelmi ajándékok rendeltetéséről és megfelelő hasz-
nálatáról. Abból kell kiindulni, hogy a korinthusi gyülekezet is Krisz
tus teste, s így, ahogy ezt már láttuk, Krisztus műve és eszköze ebben 
a világban (lásd 12. vers). Ebben a Krisztus által élő és általa megha-
tározott közösségben pedig minden gyülekezet és mindenki, aki a gyü-
lekezethez tartozik, tagja az egésznek, mégpedig az egész részeként. 
Ilyenformán önmagukban nem volnának életképesek, rá vannak utalva 
a szétosztott kegyelmi ajándékokkal rendelkező többi tagra, viszont 
mindegyik tag megkaphatja, ami számára nélkülözhetetlen, ha a kö-
zösség minden része helytáll az egészért. 

(28—30) Isten amellett, hogy az egyház tagjait különböző kegyelmi 
ajándékokkal ruházta fel, el is helyezte őket az egyházban. Mond-
hatnánk így is: Isten szabta meg az egyház kormányzásának rendjét és 
az egyes tisztségek betöltésének szempontjait, mégpedig azáltal, hogy 
a gyülekezetek különböző kegyelmi ajándékokkal felruházott tagjai az 
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egyházi szolgálatnak a kapott karizmának megfelelő posztját hivatottak 
betölteni. Kezdetben az egyházi tisztségek betöltésének még nem volt 
kialakult rendje. Bizonyára nagyobb szerepe volt akkor még a Krisz-
tustól eredő elhívásnak, adott esetben egy bizonyos feladatra való al-
kalmasságnak, és így a karizmatikus szempont érvényesülésének. De 
már az első időkből tudunk tekintélyi alapon irányító szerephez jutó 
vénekről, azaz presbiterekről, valamint felügyelőkről és más tisztség-
viselőkről. Később azután egyre inkább abban a reményben töltötték 
be az egyházi hivatalokat, hogy a kapott tisztséghez majd az ahhoz 
szükséges adottság is megjön.251

Anélkül, hogy a megvalósuláshoz vezető folyamatot részletesen le-
írná, Pál láthatóan a hivatal és az ellátásához szükséges kegyelmi aján-
dék egybeesését látja az Isten szándékának megfelelő állapotnak. Az 
egyházi életet irányító tisztségek kialakulásának és hatáskörének kérdései 
érthetően mindmáig heves vitát váltanak ki a kutatók között. A páli 
gyülekezetekben létrejött helyzetről Heussi például azt tartja, hogy az 
„az egyházszervezet szempontjából még nagyon kötetlen volt”, és „a 
jelentős kérdésekben a döntés felelőssége a gyülekezet egészére há-
rult”.252 Conzelmann még sarkítottabban fogalmaz: „Az egyházszerve-
zetnek még nincs, mint a későbbi időkben, üdvösségbe vágó jelentő-
sége, mint ahogy nincsen az egyes tisztségeknek sem. Nincs szó még 
kivételesen szent emberekről, hivatali alá- és fölérendeltségről. Mind-
annyian az Isten Lelkét kapták, és szentek, amennyiben az egyházhoz 
tartoznak.”253 Véleményével szemben inkább Goppeltnek kell igazat 
adnunk, aki szerint „az éles szembeállítás a karizmatikus és tekintélyi 
alapon álló egyházszervezet között — abban az időben még — pusztán a 
képzelet terméke. Két olyan lehetőséget állít szembe egymással, ame-
lyek az Újszövetségben — még az első korinthusi levélben és a pásztor-
levelekben is — mindig együtt jelentkeznek, akkor is, ha az egyházi tiszt-

251 Vö. Goppelt 1962, 134. o.
252 Heussi 1957, 33. o. Az utóbbi észrevétel alátámasztásához hivatkozni lehet 

1Kor 5,4—5; 2Kor 2,5kk; 7,12—13 helyekre.
253 Conzelmann 1978, 63. o.
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ségek egyes esetekben különböző hangsúllyal és tagozódásban fordul-
nak elő.”254

Mindezt még árnyaltabbá teheti az az észrevétel, hogy a gyülekezet 
néhány tagja missziótörténeti, gazdasági és társadalmi tekintély alapján 
is vezető szerephez juthatott. Pál külön említésre méltónak találja Ak-
haia „zsengéjét”, Sztefanászt (1Kor 16,15; 1,16), majd Ázsia „zsen-
géjét”, Epainetoszt, első „hajtásként” Krisztus-hitre tért polgárait és 
háznépüket.255 Bizonyára azoknak a tehetősebb keresztyéneknek is 
na gyobb beleszólásuk volt a gyülekezet ügyeibe, akik, mint például 
Gá  jusz, házukat rendelkezésre bocsátották a gyülekezeti összejövetelek 
számára (Róm 16,23).256 

Akármilyen is volt a viszony a gyülekezet vezetése és a kegyelmi 
ajándékokkal rendelkezők között, Pál az utóbbiakra hívja fel újra (lásd 
8kk) a gyülekezet figyelmét mint olyanokra, akiket a szükséges adott-
ságokkal felkészítve és munkába állítva Isten gondoskodik az egyház 
létének és küldetése betöltésének feltételeiről. Felsorolásuk nem fedi 
teljesen a korábbi listát, viszont jól megfigyelhető benne a finom célzás 
a korinthusi gyülekezetben kialakult helyzetre. A sorrend átgondolt, 
és tükrözi a kegyelmi ajándékok rangsorát, a legjelentősebbektől a kevésbé 
fontosabbak felé haladva, legalábbis az apostol értékrendje szerint. A 
kegyelmi ajándékokkal Isten ruházott fel és helyezett el némelyeket 
elsőként apostolokul, másodjára prófétákul, harmadszorra taní
tókul. Úgy tűnik, hogy a felsorolt tisztségekhez szükséges adottságok 
személyhez kötöttek, míg a továbbiak inkább alkalomszerűen jelent-
keznek egyeseknél. Mert az előbbiek után erőmegnyilvánulások kö
vetkeznek, majd gyógyítások kegyelmi ajándékai, segítségnyújtá
sok, irányító feladatok, míg végül — nem véletlenül — az utolsó helyen 
a nyelvek fajtái.

Az apostoli tisztről már szó volt 9,1 kibontásánál. Ha figyelembe vesz-
szük mindazt, amit ott az apostoli mivolt sajátos, páli értelemben hasz-
nált meghatározásáról megtudhatunk, akkor megértjük, miért teszi 
most is első helyre ezt a tisztet. Eszerint csak az lehet apostol, akit 

254 Goppelt 1962, 134. o.
255 Vö. még Heussi 1957, 33. o.
256 Vö. még Lampe 1991, 189. o.
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húsvét után maga a feltámadott Úr személyesen és közvetlenül bízott 
meg munkájának folytatásával, az evangélium hirdetésével, gyüleke-
zetek alapításával, gondozásával és a feladat továbbadásával. A prófétai 
tisztről ebben az esetben azt kell gondolnunk, amit a 14. fejezet alapján 
(4.6.22.24.29 versekben) kikövetkeztethetünk.257 Helmut Merklein 
egyik tanulmányában258 1Thessz 4,13—18 és 1Kor 15,50—58 elemzése 
alapján arra a következtetésre jut, hogy Pál szerint a „prófétai beszéd” 
tulajdonképpeni feladata „olyan titkok feltárása — a végső idők esemé-
nyeire vonatkozóan —, amelyek eddig homályban maradtak”.259 A 14. 
fejezet alapján azonban a prófétai szolgálatban inkább olyan ihletett 
igehirdetést kell látnunk, amely a jelen lévő hívő vagy akár hitetlen hall-
gatót a saját élethelyzetében szólítja meg. A tanítói tiszt mint személy-
re szóló, külön gyülekezeti megbízatás Pál korábbi leveleiben itt fordul 
elő először (lásd még 1Kor 4,17; 14,6.26; Róm 12,7). Egyébként Pál 
olykor a gyülekezetekben folytatott egész tevékenységét összefogla-
lóan „tanításként” említi (2Thessz 2,15; Kol 1,28). Mégis a gyüleke-
zetben tanítók sajátos feladata minden bizonnyal az evangéliumi ha-
gyomány, az egyházi tanítás gondozása és továbbadása, a későbbiekben 
pedig a „katekhumének”, a keresztségre jelentkezők oktatása volt.260 

Az apostoli, prófétai és tanítói szolgálat ritkán ejti ámulatba az em-
bert, mert az eszközei nem rendkívüliek. Pedig Isten Lelkének közre-
működése nélkül egyik sem léphet színre, egyik sem lehet eredményes. 
Abban a gyülekezetben, amelyhez az apostol levelét írja, nagy keletje 
volt a csodás kísérőjelenségek között megnyilvánuló kegyelmi ajándé-
koknak. Nem lehet hát véletlen, hogy Pál az említett három karizma-
tikus szolgálatnak adja az elsőbbséget, ezáltal is jelezve alapvető fon-
tosságukat az egyház számára. Nélkülük nem állhat fenn, míg más 
kegyelmi ajándékokról elmondható: jó, ha vannak, mert az emberi éle-
tet minden ízében formálják, mégsem életbevágóak. Ezért csupán a már 
említett három kegyelmi ajándék után következnek a különféle csodákat 

257 Lásd a 12,10-hez fűzött 9. számú szövegértelmező jegyzetet.
258 Merklein 1991.
259 Uo. 14. o.
260 Lásd Rengstorf: ThWNT 2. 160. o. Weiß: EWNT 768. kol.
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és nagy eredményeket felmutató erőmegnyilvánulások,261 majd gyógyítá
sok kegyelmi ajándékai, segítségnyújtások,262 irányító feladatok,263 nyelvek 
faj tái.264

A kegyelmi ajándékoknak ez a felsorolásból jól érzékelhető gazdag 
áradása, amelyet még tetézni lehetne a Pál által itt nem említett lelki 
adományokkal, igencsak megragadta és foglalkoztatta az utókor kép-
zeletét. A karizmák hatástörténete úgyszólván egyháztörténeti jelentőség
re tett szert.265 Az a benyomása az embernek, hogy a kezdetek után a 
kegyelmi ajándékok áradása elapadt, s főként a fő egyházi mederben 
csupán csordogáló erecskévé lett. Már Órigenész panaszolja, hogy a 
legtöbb rendkívüli karizma eltűnt, még ha nyomokban és maradvá-
nyokban fellelhetők is.266 Schrage olyan szélsőséges véleményről is tud, 
amely szerint „az apostolok ideje óta a Szentlélek karizmatikus módon 
már egyáltalán nem működik az egyházban”.267 Az elkényelmesedett 
egyházi élettel elégedetlen mozgalmak viszont, mint például a 2. szá-
zadban Kis-Ázsiában fellépő montanisták, kezdettől fogva mind a mai 
napig igénylik és ígérik a karizmatikus bőség visszatértét. 

A kegyelmi ajándékok terén megváltozott helyzet magyarázatára 
többféle elgondolás született. Gyakran találkozhatunk azzal az állítás-
sal, hogy a karizmatikus gazdagság, főként a csodatételre is képes adott-
ságokkal való rendelkezés a korai egyház kiváltsága volt. De van, aki 
amellett érvel, hogy a Szentlélek inkább hozzá méltó szellemi jelekkel 
akarja tudtul adni jelenlétét (Clairvaux-i Bernát).268 Lehet igazság ab-
ban a véleményben is, hogy a változó korokban a karizmák változására 
is szükség van.269 Mindenképpen tanulságos lehet számunkra, ahogyan 
Pál a kérdést megközelíti. Nélkülözhetetlennek tartja a karizmákat, de 

261 Lásd a 8. számú szövegértelmező jegyzetet.
262 Lásd a 10. számú szövegértelmező jegyzetet.
263 Lásd a 11. számú szövegértelmező jegyzetet.
264 Lásd a 12. számú szövegértelmező jegyzetet.
265 Különösen gazdag anyagot találhatunk erről Schrage 1991—2001, 3. 165—203. 

oldalain.
266 Uo. 181. o.
267 Uo. 183. o.
268 Uo. 181. o.
269 Uo. 182. o.
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fontossági sorrendet állít fel, mégpedig az egyház életében betöltött sze-
repük alapján. Nem tekinthető ugyanis öncélú díszítménynek az egyház 
testén, vagy a megajándékozottak dicsekvése alapjának. Szolgálatra 
adja a Lélek az adott korban jelentkező szükséghez szabva. 

Miután az apostol újra betekintést engedett az Isten által az ő népe 
életébe beépített kegyelmi ajándékok tárházába, most egy sor kissé 
más nyomatékkal feltett kérdés formájában újra felidézi ezeket, a „se-
gítségnyújtások” és az „irányító feladatok” kivételével. Lindemann sze-
rint valószínűleg azért, mert ez utóbbiakat minden gyülekezeti tagnak 
gyakorolnia kell.270 A kérdések megfogalmazása egyetlen sodró ritmus-
ban, ugyanarra a „kaptafára” történik, ami bizonyos belső hévről és a 
mondanivaló besulykolásának szándékáról árulkodik. A kérdések szó-
nokiak, tehát feleletet nem várnak, állásfoglalást azonban annál inkább. 
A kérdések pedig úgy szólnak, hogy arra a görög nyelvtan szabályai 
szerint csak nemleges válasz adható: Talán csak nem mindnyájan 
apostolok?! Talán csak nem mindnyájan próféták?! Talán csak 
nem mindnyájan tanítók?! Talán csak nem mindnyájan erők hor
dozói?! Talán csak nem mindnyájan rendelkeznek gyógyítások 
kegyelmi ajándékaival?! Talán csak nem mindnyájan szólnak nyel
veken?! Talán csak nem mindnyájan magyarázzák azokat?! 

A kérdések nyomán a korinthusi gyülekezet tagjainak újra meg kell 
fontolniuk azt a tényt, hogy a kegyelmi ajándékokat nem birtokolhat-
ja egyetlen ember, mert Isten Lelke Isten akaratának megfelelően (lásd 
18. vers) szétosztotta azokat a gyülekezet tagjai között. Természetesen 
néhányan több lelki adottsággal is rendelkezhetnek. Történetesen ezt 
Pál is elmondhatta magáról (lásd 14,18—19). De senki sem függetle-
nítheti magát keresztyén testvérétől azzal az indokkal, hogy ő a töb-
biek szolgálata nélkül is képes egy szál magában Istennek tetsző életet 
élni. Viszont azt sem képzelheti senki magáról, hogy ő egyedül is min-
den lehet mások számára mindenben. 

(31a) Bár a kegyelmi ajándékokkal kapcsolatban lesz még mondani-
valója az apostolnak, egy rendkívül fontos és nélkülözhetetlen kitérő 
előtt most mégis röviden szóba hozza azt a gyakorlati következtetést, 

270 Lindemann 2000, 278. o.
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amelyre az eddig elmondottakból feltétlenül el kell jutni: Buzgón tö
rekedjetek a jelentősebb kegyelmi ajándékokra! 

A görög nyelv újra nehéz feladat elé állít minket. Ugyanis gyakran 
nehéz különbséget tenni a kijelentő és a felszólító mód között. Ezért a 
mondat felfogható megállapításnak is, hozzávetőlegesen így: ti, tudniil lik 
a korinthusi gyülekezet tagjai, törekedtek a jelentősebb kegyelmi aján-
dékokra.271 Ha kijelentő módot feltételezünk ezen a helyen, akkor termé-
szetesen jóváhagyás rejlik Pál szavaiban azok számára, akik a nyelveken 
szólást tekintik a „legnagyobb” karizmának. Nem valószínű azonban, 
hogy az apostol minden további nélkül „nyugtázna” egy olyan érték-
rendet, amely ellen három fejezeten keresztül igyekszik minden érvet 
felhozni. A magyarázók többsége felszólításnak veszi a mondatot. Emel-
lett szól a karizmák fontossági sorrendjét is magában foglaló fel sorolás 
a megelőző versekben, valamint 1Kor 14,1 is, ahol újfent a karizmákra 
való törekvés kerül elő, de már egyértelműen felszólí tás ként. 

A nyelvtani kérdésnél is fogósabb kérdés elé kerülünk, ha a felszó-
lítás tartalmán gondolkodunk el. Ha komolyan vesszük azt, amit Pál 
teljes határozottsággal állít, hogy a kegyelmi ajándékokat — már a név 
sem hagy kétséget efelől — Isten hívja létre és osztja szét a Lélek által 
az Úr Krisztus elgondolása szerint, akkor marad-e az embernek lehe-
tősége arra, hogy jelentősebb karizmák megszerzésére törekedjen? Ál-
talában az a válasz, hogy imádkozhat ezért. De különösen a 14. fejezet 
alapján nyilvánvaló, hogy Pál szerint nagyon sok függ a karizmákkal 
való bánásmódtól. Érdemes ezen a ponton Bengel véleményére figyel-
ni: „Habár az ajándékait a Lélek osztja szét, ahogyan ő akarja, a hívők-
nek mégis szabadságuk van egyiket a másik elé helyezni és gyakorolni. 
Isten munkájában nem a kényszer, hanem az önkéntesség uralkodik.”272 
A kegyelmi ajándékokat lehet becsülni vagy lenézni, élni vagy vissza-
élni velük, felhasználni vagy elhanyagolni azokat. Nem tekinthető hát 
véletlennek, hogy Pál a következőkben arra az útra akar rámutatni, 
amelyen járva a kegyelmi ajándékok kedvezményezettjei a rájuk bízott 
értéket valóban kamatoztathatják (lásd Mt 25,14—30).

271 Ezt a megoldást tartja helyesnek többek között Ch. Wolff 1982, 116. o. és 
Lindemann 2000, 278. o.

272 Bengel 1952, 200. o.
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3. d) a szeretet mindent felülmúló útja 
(12,31b—13,13)

A levél most sorra kerülő részlete az összefüggésből gyakran kiragadott, 
sokszor idézett és világirodalmi gyűjteményekben is előszeretettel kö-
zölt gyöngyszeme a Bibliának, amelyet általában a szeretet himnusza 
néven tartunk számon. A vele foglalkozó szakirodalom szinte kimerít-
hetetlen, s ennek megfelelően sok a feltevés és a vitás kérdés is vele 
kapcsolatban. Aki ebben a rengetegben tájékozódni szeretne, segítségül 
hívhatja Schragénak az első korinthusi levélről írt alapos és részletes 
magyarázatát a megfelelő helyen,273 és Oda Wischmeyernek egy kissé 
korábban keletkezett, de kimondottan ezzel a fejezettel foglalkozó hosz-
szabb tanulmányát.274 

Itt most csak a kikerülhetetlen és döntésre váró irodalomkritikai, val
lástörténeti és teológiai kérdések kerülhetnek szóba. Megbízható véleményt 
a különböző álláspontok igazáról vagy kérdéses voltáról pedig majd 
csak a szöveg alapos elemzése és magyarázata után alakíthatunk ki.275 

Mivel a szeretet himnusza megszakítja a karizmákkal foglalkozó 12. 
fejezet gondolatmenetét, amely aligha vitathatóan a 14. fejezetben foly-
tatódik, a legtöbbet feszegetett irodalomkritikai kérdés, hogy a 13. 
fejezet a levélen belül az eredeti helyén vane. Weiß szerint természete-
sebben kapcsolódna 1Kor 8,13-hoz. Héring és Schmithals viszont úgy 
gondolja, hogy a 14. fejezet után kellene állnia. A megelőző és reá kö-
vetkező mondanivalóval kimutatható kapcsolat miatt azonban a legtöbb 
írásmagyarázó a levélben jelenleg elfoglalt helyét tekinti eredetinek.276 
Barrett joggal utal arra, hogy Pál hasonlóképpen iktatja a levél 9. feje-
zetét a 8. és 10. fejezet közé.277 Még hozzátehetnénk, hogy így ékelődik 
a 7. fejezetben a férfi és nő viszonyának kérdéseit taglaló gondolat-
menetbe a Krisztusban hívő ember eszkatologikus helyzetét felidéző 
rész is (29—31).

273 Schrage 1991—2001, 3. 273. kk.
274 Wischmeyer 1981.
275 Vö. uo. 22. o.
276 Lásd a levél egységének kérdését és ezzel összefüggésben a 13. fejezet helyze-

tét az I. fejezet 2. alfejezetének c) pontja alatt.
277 Barrett 1968, 299. o.
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Ha viszont a szakasznak a szövegkörnyezetétől elütő emelkedett, 
himnikus jellegét vesszük figyelembe, nem kerülhetjük ki azt a kérdést, 
hogy milyen úton-módon került a levél szövetébe. Talán nem is maga 
az apostol iktatta bele, hanem utólag egy másoló, aki neki tulajdonítot-
ta ezt a megragadó alkotást — tételezi fel Schenke és Fischer,278 valamint 
E. L. Titus.279 Ennek az elképzelésnek is ellentmond az a körülmény, 
hogy a himnuszban számos utalás található a megelőző és rákövetkező 
gondolatmenet egyes elemeire. Mások, mint például Conzelmann, nem 
vonják kétségbe a páli eredetet, de lehetségesnek tartják, hogy a szer-
ző egy már korábban megírt szöveget dolgozott bele levelébe, és ennek 
megfelelően a magyarázat is csak magából a himnuszból indulhat ki, 
többé-kevésbé függetlenítve magát a szövegkörnyezettől.280 Hasonló 
álláspontot képvisel Barrett281 és az Orr—Walther szerzőpáros.282 

Meggyőzőbb azonban azoknak az álláspontja, akik szerint a monda-
nivaló olyannyira szervesen ágyazódik a karizmák kérdésével foglalkozó 
12. és 14. fejezetbe, hogy a himnuszt Pál ihletett rögtönzésének kell te-
kintenünk, és értelemszerűen a magyarázatánál a legnagyobb mérték-
ben tekintettel kell lennünk a szövegkörnyezetre.283 Legfeljebb a sze-
retet természetéről szóló 4—7. versek származhatnak korábbi időből, 
bár Schragénak ezzel a bekezdéssel kapcsolatban is az a véleménye, 
hogy több utalást is rejt a korinthusiak karizmákkal kapcsolatban ta-
núsított magatartására.284 Az emelkedett, himnikus próza pedig sem-
miképpen sem szólhat a páli szerzőség ellen, hiszen ő nemegyszer jut 
ilyen magaslatokra (lásd 1Kor 15,54kk; Róm 8,31kk).285

Ha a soron következő levélrészletet műfajilag himnusznak tekintjük, 
akkor azt kell mondanunk, hogy a szeretet himnusza három világosan 
elkülönülő „versszakra” bontható. Az 1—3. versig terjedő szakasz, kapcso-

278 Schenke—Fischer 1978, 99. o.
279 Idézi Conzelmann 1969, 257. o. 8. jegyz.
280 Conzelmann 1969, 257. o.
281 Barrett 1968, 299. o.
282 Orr—Walther 1976, 290. o.
283 Lásd Wischmeyer 1981, 31. o. Ch. Wolff 1982, 118. o. Fee 1987, 266. o. Schra-

ge 1991—2001, 3. 276. o. Lindemann 2000, 281. o.
284 Schrage 1991—2001, 3. 276. o.
285 Vö. Siegert 1985, 231. o.
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lódva az előző fejezetben mondottakhoz, a szeretet nélkül latba vetett 
kegyelmi ajándékok hasznát kérdőjelezi meg. Elmarasztaló véleményét 
Pál ez alkalommal az úgynevezett hiperbola, magyarul a túlzás stílus-
elemével teszi nyomatékosabbá. A 4—7. verseket magában foglaló rész-
ben, mondhatnánk, a szeretet természetét jellemzi. Különös, de az ókori 
irodalomban nem egyedülálló, hogy itt úgy beszél valamiről, történe-
tesen a szeretetről, mintha embertől független, önálló cselekvő személy 
lenne. A 8—13. versekben található és a himnuszt lezáró versszak a sze-
retetet eszkatológiai távlatba állítja, és örök időszerűségét hangsúlyozza. 
A feladatot Pál ebben a részben hasonlatok, metaforák halmozásával 
oldja meg.

Az első és a harmadik versszak annyira kötődik a kegyelmi ajándé-
kokkal foglalkozó szövegkörnyezethez, hogy bízvást tekinthetjük őket 
az apostol alkalom által ihletett fogalmazásának. Ha a himnuszban 
valami irodalmi és vallástörténeti előzményekre vezethető vissza, vagy eset-
leg Pálnak egy már korábban keletkezett alkotása,286 akkor az a máso-
dik versszak. A hasonló stíluselemet alkalmazó előzmények közül több 
kutató is az ószövetségi kánonon kívül rekedt 3Ezsd 4,34—40-ben ta-
lálható és a megszemélyesített igazságot () magasztaló költe-
ményt tekinti a legközelebb állónak.287 De hivatkozni lehet a másodla-
gosan kanonikus Salamon bölcsességére is, amely 7,22—30-ban az is-
teni Bölcsesség jelentkezik úgy, mint személyes valóság. Pál esetében 
azonban a zsidó hatáson kívül görög eredetű ihletéssel is számolhatunk. 
Bizonyára széles körben ismert lehetett a platóni szeretetfogalomnak, 
az erósznak hasonló módon megfogalmazott dicsérete.288 Platón him-
nuszában is szó van az erósz hiányának áldatlan következményeiről, 
de azután annál bőségesebben az áldásairól. 

Ám ha ezek az előzmények mintául is szolgálhattak az apostolnak, 
tartalmi szempontból a szeretet himnuszát mindenestől krisztusi gon
dolatvilágban fogant alkotásnak kell minősítenünk. A himnusz teológiai 
megközelítéséhez éppen ezért ajánlatos a páli szóhasználatot össze-

286 Vö. Lang 1986, 181. o. Lásd még a szakasz bevezetőjében fentebb leírtakat.
287 Conzelmann 1969, 260. o. Wischmeyer 1981, 210. o. Ch. Wolff 1982, 119. o. 

Schrage 1991—2001, 3. 278. o. stb.
288 Platón: A lakoma. 197de. Lásd Platón 1984, 1. 979—980. o.
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vetni a szeretet, a törvény vagy éppen a „test” () terén. Mindhárom 
esetben úgy beszél ezekről, mintha az ember fölébe kerekedő személyes 
hatalmak lennének (lásd a törvénnyel kapcsolatban: Gal 3,23kk; 4,4; 
Róm 7,22kk; a „test”-tel összefüggésben: Gal 5,19kk; Róm 8,4kk). Ha 
viszont ez az egybevetés helytálló, akkor ebből az is következik, hogy 
Pál szerint egyedül a szeretet képes a másik kettő uralmát az ember 
felett háttérbe szorítani. 

Teológiai feladatként mindenekelőtt az -nak, a szeretet bib-
liai fogalmának tisztázása vár a magyarázóra. De felelni kell Conzel-
mann állítására is, aki szerint az irodalmi és vallástörténeti párhuzamok 
olyannyira meghatározzák a fejezetet, „hogy a krisztológia teljesen hi-
ányzik belőle”.289 Krisztusról valóban nem esik szó a himnuszban, s ez 
teszi kikerülhetetlenné továbbá azt a kérdést, hogy kinek a szeretetét 
magasztalja: Istenét vagy Krisztusét-e, ahogy Nygren gondolja,290 vagy 
emberek egymás iránti szeretetét. Nygren szerint ugyanis egyedül Isten 
szeretetéről állítható, hogy „soha el nem fogy”. A szeretet természeté-
ről szóló felsorolás (4—7. vers) viszont inkább az ember és ember kö-
zötti viszonyokat feltételezi. A himnusz teológiájának megértéséhez 
azonban nem jó előfeltevésekkel közeledni. Érvényesüljön itt is inkább 
a magyarázat!

(12,31b) Egyszersmind1 egy mindent2 felülmúló3 utat4 mutatok 
nektek: 

(1) Ha emberek nyelvein5 szólok, sőt angyalokén,6 de szeretet 
nincs bennem,7 kongó érccé vagy lármás cintányérrá8 lettem;9 (2) 
és ha próféciának10 vagyok birtokában, és felfogok minden titkot 
és minden ismeretet,11 és ha igen nagy hitem12 van is, úgyhogy 
hegyeket mozdíthatok el,13 szeretet pedig nincs bennem, semmi14 
vagyok; (3) és ha minden vagyonomat éhezők táplálására fordí
tom,15 és ha testemet odaszánom, hogy tűz emésszen meg,16 sze
retet pedig nincs bennem, semmi hasznom belőle.17

(4) A szeretet hosszan tűr,18 jóságos,19 a szeretet20 nem vak
buzgó,21 a szeretet nem kérkedik,22 nem fuvalkodik fel, (5) nem 

289 Conzelmann 1969, 261. o.
290 Nygren 1954, 93. o.
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viselkedik illetlenül,23 nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, 
nem rója fel a rosszat, (6) nem örül a jogtalanságnak,24 de együtt 
örül másokkal az igazságnak.25 (7) Mindent védelmébe vesz,26 
mindent hittel fogad,27 mindent remél, mindent kibír. 

(8) A szeretet soha nem bukik el.28 Viszont akár próféciákról 
legyen szó, tárgytalanná válnak,29 akár nyelvekről, el fognak hall
gatni, akár ismeretről, tárgytalanná válik. (9) Mert töredékes, ami 
alapján ismeretünket szerezzük,30 és töredékes, ami alapján pró
fétálunk. (10) Amikor pedig eljön a tökéletes, ami töredékes, tárgy
talanná válik. (11) Amikor gyermek31 voltam, úgy szóltam, mint 
gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy vélekedtem,32 
mint gyermek, amikor férfivá lettem, felhagytam33 a gyermeki dol
gokkal. (12) Most ugyanis tükör által talányokban34 látunk, akkor 
pedig színről színre. Most töredékes, ami alapján ismerek, de ak
kor úgy fogok ismeretre szert tenni, ahogy engem is megismert 
az Isten.35 (13) Most pedig megmarad a hit, remény, szeretet, ez 
a három. Ezek között pedig legnagyobb36 a szeretet. 

a Szöveg érteLme 1Egyszersmind: a görög szövegben ezen a helyen 
a  szó található, ami kötôszónak (és) is tekinthetô. a magyarázók több-
sége így is érti, és ezért a most kezdôdô mondatot a megelôzô (12,31a) 
folytatásának veszi. ha viszont az elôzô mondatban felszólítást látunk („De 
törekedjetek a jelentôsebb kegyelmi ajándékokra!”), a -t határozószónak 
(is — egyszersmind) fogadhatjuk el, s akkor a következô mondat értelme 
szerint a szeretet himnusza nem marasztalja el a jelentôsebb kegyelmi aján-
dékokra való törekvést, hanem a megfelelô „útra” tereli.291

2mindent: az egyik görög szövegváltozat szerint itt  található, és 
eszerint a mondat így fordítandó: „és ha van valami különleges út, megmu-
tatom nektek.” Bár nyomatékos kéziratok (46, D) hozzák, félreértésbôl ered-
het. ezért bízvást a  változat mellett maradhatunk. ebben az esetben viszont 
nyomatékosítja azt a szóösszetételt, amelyre vonatkozik (még annál is), jelen 
esetben a „felülmúló utat”. De a fokozás fokozása magyarul nem lehet más, 
mint „mindent felülmúló utat”.

3felülmúló: a  fordulat a  (áthajítás, túlzás, szerte-

291 Lásd Schrage 1991—2001, 3. 282. o. 28. jegyz.

Korinthus.indd   584 2008.04.02.   8:22:08



585

lenség, rendkívüli dolog) szó módosulása: szerfelett, túlságos.292 Pálra jel-
lemzô ennek a fordulatnak a használata (2kor 1,8; 4,7.17; 12,7; gal 1,13: 
„féktelenül üldöztem az Isten egyházát”; vö. róm 7,13). 

4utat: toposszá, irodalmi fogalommá vált, egyetemes emberi közkinccsé 
lett, ôsi és ma is élô, közismert hasonlat, metafora. Összefüggô és iránnyal 
rendelkezô cselekvésre, történésre utal. ebben az átvitt értelemben fontos 
szerepet kapott a kínai filozófiában (tao), fôként annak egyik jelentôs irány-
zatában, a taoizmusban. jelentkezik a Prodikosznak tulajdonított és a görög 
Xenophón által ránk hagyott293 „tanmesében”, amely szerint a hôs héraklész 
az erény és a bûn válaszútjához érkezik. mindkét útra egy-egy nôi alak csá-
bítja. a bûn útja „simának és kellemesnek látszik”, míg az erényé „izzadsá-
gosnak és rögösnek”. a hôs természetesen az utóbbit választja. De gyakran 
kapott szerepet az „út” metaforája az ószövetségben is, különösen a költôi 
szövegekben. Például „vétkesek útja” (zsolt 1,1), „az igazak útja” (zsolt 1,6), 
„az Úrnak minden útja” (zsolt 25,10).294 talán még ennél is nagyobb jelen-
tôségû az út metaforája az újszövetségi és a nyomában keletkezett keresz-
tyén irodalomban. Fôként a lukácsi iratokban (Lk, apCsel) válik fontos elemé-
vé, szinte tartópillérévé a teológiának. Úgy is, mint jézus galileából jeruzsá-
lembe valóságosan megtett útja (Lk 9,51), mint Istentôl kapott küldetésének 
„kimenetele, exodusa” (9,31) az atyához (24,50—51), sôt mint a Feltámadott 
történelmi útja a benne hívôk közösségében, az ô „útján járókéban” (apCsel 
9,2; 18,25; 24,14) a világ minden népéhez (Lk 24,47). az út motívuma fel-
tûnik jános evangéliumában is, ahol jézus a maga személyében tölti be az 
Istenhez vezetô út szerepét (14,4kk). Feltûnô, hogy Pál ószövetségi idéze-
tekben elôforduló eseteket kivéve (róm 3,16—17; 11,33) csak két helyen 
használja az út metaforáját. az egyikben minden valószínûség szerint maga-
tartásának azokra az útjaira utal, amelyek krisztus követésében jellemzik ôt 
(1kor 4,17). ezenkívül még itt található meg, ahol a szeretet által meghatá-
rozott életvezetést kívánja a korinthusiak lelkiismeretére helyezni.295 a két 
út és a döntést kívánó válaszút hellenisztikus motívuma (lásd fentebb) is 
megjelenik az Újszövetségben, pontosabban a hegyi beszédben, a keskeny 
és a széles út szembeállításával (mt 7,13—14). ez a hagyomány továbbél az 
ókeresztyén irodalomban. megtalálható a Barnabás-levélben (18—20. fejezet), 
valamint a Didakhéban (1—6. fejezet). 

292 Lásd Soltész—Szinyei 1978, 679. o.
293 Mem 2,1,21—34. Idézi ThWNT 5. 43—44. o.
294 Lásd még ThWNT 5. 576. o. utalásait.
295 Lásd még Völkel: EWNT 2. 1201. kol.
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5emberek nyelvein: a fordítási elôzmények után a választott megoldás 
szokatlan lehet az olvasó számára, pedig csupán igyekszik nyelvtanilag és 
szórendileg visszaadni a görög szövegben található sajátosságokat. nem 
lehet ugyanis véletlen, hogy Pál a nyelvrôl többes számban beszél. hasonló-
képpen kevés az, ha a görög eredetiben álló „emberek” () szó bir tokos 
ragját ebben az esetben jelzôként értelmezve „emberi” formában (genitivus 
qualitatisként) adjuk vissza, ezért azután „emberi nyelvrôl vagy nyelvekrôl” 
beszélünk, és a fordulatot ennek megfelelôen az „angyali nyelvek” ellentét-
párjának tekintjük. Bár nem megalapozott az az óegyházi vélemény, amely 
szerint itt a több nyelven értés és szólás jelenségével van dolgunk,296 mégis 
különbözô, de együtt jelentkezô beszélt emberi nyelvekre utalhat az apostol. 
oda Wischmeyer járhat legközelebb az igazsághoz, amikor ebben az össze-
függésben valóban beszélt nyelvekbôl kevert mûnyelvre vagy pedig sémi 
vagy archaikus beszédmódot utánzó nyelvre gondol.297 az 1kor 12,10-hez 
fûzött 11. számú szövegértelmezô jegyzetben ókori példákon próbáltuk 
bemutatni a korinthusban is gyakorolt nyelveken szólást, és azt láttuk, hogy 
abban az emberi beszéd összefüggésükbôl kiragadott elemei keverednek 
különféle indulatszavakkal. ha erre gondolunk, akkor Pál már itt, a mondat 
elsô fordulatában a nyelveken szólás gondjait érinti, és nem csak az „angya-
lok nyelvének” említésénél teszi ezt. 

6sôt angyalokén: a javasolt fordítás tekintetbe veszi az eredeti szöveg 
szórendjét, és az „angyalokat” említô mondatrészt elkülöníti az elôtte álló 
mondattól. a kapcsolatot létesítô kötôszó ismét a  (és), de a „szólok” ál-
lítmány után vetve minden valószínûség szerint fokozást fejez ki, és ebben 
az esetben az egész mondat értelme az, hogy nemcsak „emberek nyelvein” 
szól valaki, hanem „még az angyalokén is”. a „sôt” kötôszó alkalmazása a 
fordításban ezt az értelmezést kívánja kifejezésre juttatni. — már itt jelentke-
zik tehát az a retorikai eszköz, amelyrôl a fejezetet bevezetô sorokban már 
szó esett. a hiperbola, a túlzás félreérthetetlenné, meggyôzôbbé teszi a 
mondanivalót. jézus különösen is gyakran élt ezzel az eszközzel. hivatkoz-
hatunk közmondásos kijelentésére az ember szemébe került szálkáról és 
gerendáról (mt 7,3kk).

az  szóval megnevezett mennyei lényekrôl már többször is szó 
esett a levélben (1kor 4,9; 6,3; 11,10). ezért tekintetbe veendôk a megjelölt 
igehelyekhez fûzött szövegértelmezô megjegyzések. most az angyali lények 
„nyelveire” kerül a hangsúly, jelezvén, hogy a mennyei seregek nyelvi kap-

296 Például Ambrosiaster e helyhez in: Bray 1999, 130. o.
297 Wischmeyer 1981, 39—40. o.
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csolatban állnak egymással. különösen az apokaliptikus irodalomban se 
szeri, se száma azoknak az eseteknek, amikor az angyalok valamilyen for-
mában megszólalnak. összefoglalóan érdemes idézni oda Wischmeyert: „az 
angyalok nyelvein az angyalok különbözô osztályainak imádságban és ma-
gasztalásban megszólaló nyelveit kell értenünk, amelyekbe azután az ember 
kivételesen bele is kapcsolódhat.”298 ezt még kiegészíthetjük a szerzô által 
közölt 8. számú lábjegyzettel: „ez az értelmezés nem az angyalok által gya-
korolt nyelveken szólásra utal, amint ezt Lietzmann299 gondolja, hanem a 
mennyei seregek istentiszteleti formáira, mindenekelôtt az imádságra és a 
magasztalásra.” a jelenések könyve számos példát hoz ezekre, de ezen túl-
menôen maga Pál is beszámol elragadtatásának emlékei között a paradi-
csomban hallott „kimondhatatlan beszédekrôl, amelyekrôl embernek nem 
szabad szólania” (2kor 12,4). 

7de szeretet nincs bennem: ha az eredeti görög kifejezést pontosan  
szeretnénk fordítani, így kellene fogalmaznunk: „ha szeretetem nincsen”  
(). ez azonban sután hangzik magyarul. viszont a nyelvileg 
is elviselhetô fordítás azt sugallja, hogy a szeretet valahol az emberben rej-
tôzik. egy ilyen elképzelés azonban távol áll Páltól. a szeretet, ha valóban 
az, az embernek minden megnyilvánulásában érvényesül (weist er auf = fel-
mutatja,300 vö. Fil 2,2; Filem 5). — az  az Újszövetségben szinte kizáró-
lagos megjelölése a szeretet jelenségének. az  vagy  (szeretet, sze-
relem, vágy, szerelemisten)301 és származékszavai teljesen hiányoznak az 
Újszövetségbôl, holott igen fontos helyet töltenek be a görög filozófiában 
és szépirodalomban. a , amelynek jelentése inkább a barátság felé to-
lódik, elvétve — és fôként igei alakban — még feltûnik az Újszövetség lapjain, 
de a krisztushoz fûzôdô viszonyt érintôen csupán 1kor 16,22-ben: „ha va-
laki nem szereti () az urat, legyen átokká!” viszont az  szónak és 
fogalomnak ez az Újszövetségben megfigyelhetô egyeduralkodó szerepe már 
a Septuagintának, az ószövetség görög fordításának is jellemzô vonása. a 
 és a  a Septuagintában csupán 21 alkalommal fordul elô a szere-
tetet kifejezô héber szó,302 az  fordításaként. különben mindenütt az  
tölti be ezt a szerepet, még az énekek énekében is (1,3.4.7; 3,1kk), ahol 
pedig a szó tartalma egyértelmûen a szerelmi vonzódás. — az  szó tar-

298 Uo. 40. o.
299 Lietzmann—Kümmel 1969, 65. o.
300 Lásd ThWNT 2. 825. o. 52. jegyz.
301 Soltész—Szinyei 1978, 251. o.
302 Vö. Stählin: ThWNT 9. 123. o.
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talmi kifejtését most engedjük át az apostolnak, aki az elsô korinthusi levél 
soron következô szakaszában éppen ezt szeretné megtenni.303

8kongó érccé vagy lármás cintányérrá: az apostol nyilvánvalóan kora-
beli zeneszerszámokra utal. a megnevezésük fordításánál a fordítók több-
nyire áldozatul esnek a hangzás csábításának, ahelyett, hogy figyelembe 
vennék a kortörténeti kutatás eredményeit. a magyar fordításokban a szóban 
forgó hangszerek szinte kivétel nélkül mint „zengô érc és pengô cimbalom” 
szerepelnek, holott a  ugyan valóban érc, csak nem zengô, a  
viszont már semmiképpen nem „cimbalom”, amelyen például Petôfi „Falu 
végén kurta kocsma” címû versében „munkálódik a cimbalmos”, hanem két 
egymásnak ütögetett érctányér, hasonló a mai fogalmak szerint cintányérnak 
mondott hangszerhez304 (vö. zsolt 150,5 LXX). az apostol által használt jel-
zôket pedig ezekhez a kortörténeti adalékokhoz kellett igazítani, gondolva 
arra, hogy nem éppen a kellemes hangzás érzékeltetésére törekszik. a „zen-
gô” érc helyett jobban illik ide a „kongó” érc, a „pengô” cintányérról beszélni 
meg egyenesen képtelenség. a „lármás” jelzô emlékeztet leginkább a halot-
tat sirató asszonyok jajgatására, amire a görög szöveg  szava elsô 
jelentésében utal (vö. mk 5,38). az apostol ugyanis nem abban a hízelgô 
értelemben hivatkozik erre a zeneszerszámra, mint tiberius császár, aki 
apion nyelvészt „cymbalum mundi”-nak, a földkerekség cintányérjának ne-
vezi.305 Pál talán inkább a cintányér kübelé orgiába torkolló ünnepén történô 
használatára gondol.306 

9lettem: a görög igeragozás leheletfinom különbségtételekre képes. erre 
hívja fel ebben az esetben Lindemann a figyelmünket. „a cselekvésbôl (... 
, praesens imperfectum) állapotba (, perfectum) történô átmenet 
jelentôs mozzanatot tartalmaz: akkor »én« pusztán hangzás, csupán »lárma« 
vagyok. vagyis: szeretet nélkül a nyelveken szólás értelmét vesztett meg-
nyilatkozás.”307

10próféciának (vagyok birtokában): nem könnyû a gondolatmenetnek 
megfelelôen visszaadni, amire a görög szövegben található megfogalmazás 
célozni kíván. Semmiképpen nem felel meg az apostol szándékának a 
-t „jövendölésre” leszûkíteni, ahogyan ezt a károli- és a revideált káro-
li-fordítás teszi. a legtöbb magyarázó 1kor 12,10-re és 14,39-re hivatkozva 

303 Lásd még Stauffer: ThWNT 1. 20. kk. Schneider: EWNT 1. 19. kk.
304 Soltész—Szinyei 1978, 371. o.
305 Idősebb Pliniust idézi Ch. Wolff 1982, 120. o.
306 Lásd uo.
307 Lindemann 2000, 282. o.
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magára a prófétálás képességére, karizmájára gondol.308 a görög kifejezés 
az  (birtokolni, rendelkezni valamivel) igével együtt azonban inkább ma-
gára a mondanivalóra, mint a cselekvésre irányítja a figyelmünket. erre en-
ged következtetni a 14. fejezetben található szóhasználat (lásd 22kk; 26). 
De a szónak ez a jelentése illik bele a 13,2-ben található felsorolásba is, 
amelyet a „titkokkal” és „ismerettel” együtt alkot. mindhárom ugyanis — Schra-
ge megfogalmazásával élve — olyasmi, „ami kinyilatkoztatás nélkül rejtve 
maradna”.309 merklein szerint az Újszövetségben a próféciának hézagkitöltô 
szerepe van. 1thessz 4,13—18-ra és 1kor 15,50—58-ra hivatkozva állítja, hogy 
a prófécia elsôsorban a végidôk drámájának olyan részleteit világítja meg, 
amelyek addig homályban maradtak.310 ha viszont 1kor 14,24-re figyelünk, 
a próféciának a jelent, mégpedig az ige hallgatójának adott helyzetét érintô 
szerepére találunk utalást. 

11felfogok minden titkot és ismeretet: a  (titok) fogalom jelen-
tôs szerepet töltött be a hellenisztikus közgondolkodásban. kedveltek voltak 
az úgynevezett misztériumkultuszok, amelyek nem gondolkodás, hanem 
bizonyos szimbolikus eseményekbe történô beavatás révén akarták — fôként 
vallásos — ismeretekben részesíteni a jelentkezôket. az Újszövetségben elsô-
sorban Pál él a „misztérium”, „titok” kifejezéssel, ráadásul leggyakrabban az 
elsô korinthusi levélben (2,1.7; 4,1; 14,2; 15,51). azok a titkok, amelyekrôl 
ebben az összefüggésben szó van, természetesen a rejtélyes dolgoknak Is-
tentôl adott értelmére vonatkoznak. nem egy magyarázó a leleplezésre váró 
titkok területét Isten „eszkatologikus, a végidôkre tartozó döntéseiben” lát-
ja.311 kétségtelenül mindez a titkok sorába tartozik. ám a  szónak 
Pálnál található elôfordulási helyeit alaposabban megvizsgálva kitûnik, hogy 
az evangélium hirdetése a maga egészében „sáfárkodás az Isten titkaival” 
(lásd 1kor 4,1), hiszen kivétel nélkül mindazt, amirôl az evangélium szól, 
egyedül Isten teheti nyilvánvalóvá az ember számára. 

annak az „ismeretnek” (), amellyel ebben az összefüggésben dol-
gunk van, szintén Isten kinyilatkoztatásában rejlik a forrása. ez az ismeret 
irányulhat magára Istenre. erre enged következtetni a fejezet 12. versében 

308 Wischmeyer 1981, 49. o. „Gift of prophecy”: Barrett 1968, 300. o. és Orr—
Walther 1976, 289. o. Schrage 1991—2001, 3. 287. o. Lindemann 2000, 283. o. 
stb.

309 Schrage 1991—2001, 3. 287—288. o.
310 Merklein 1991.
311 Ch. Wolff 1982, 121. o. Schrage 1991—2001, 3. 288. o. Barrett 1968, 301. o. 

„…mysteries… a perfect understanding of the eschatological situation.” Merklein 
1991, 3. kk.
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található összefüggés. mégis a „titokkal” összekapcsolva Pál valószínûleg az 
1kor 8,1kk-ben található értelemben szól az „ismeretrôl”. ott viszont a hit 
felismeréseibôl adódó következmények képezik az ismeret tartalmát.312 Bar-
rett szerint a szóban forgó „ismeret” a keresztyén kinyilatkoztatásból levont 
erkölcsi és más következtetés lehet.313 

12igen nagy hitem: ennek a szóösszetételnek a fordításánál megalkuvás-
ra kényszerülünk, mert tulajdonképpen „minden” vagy „teljes” hitrôl kellene 
beszélnünk, de ez magyarul nehézkesnek hatna. a Soltész—Szinyei-szótár 
szerint a  névmás „gyakran csak a legnagyobb fokot jelenti”.314 ez a lehe-
tôség ad alapot a megadott fordításhoz. — a hitnek ez a minôsítése, amely 
a hit erejének különbözô fokozatait feltételezi, nem jellemzô a megszokott 
páli hitfogalomra. az Isten jósága és kegyelme felé megnyíló bizalmas hit 
vagy van, vagy nincs (lásd többek között gal 2,16; róm 5,1—2; vagy éppen 
1kor 13,13). olykor azonban Pál feltételezi a hit kockázatvállaló, illetve tel-
jesítôképességét, amikor a „hit mértékérôl” (róm 12,3), a „hitnek való meg-
felelésrôl” (róm 12,6), a „hitben erôsekrôl” vagy a „hitben gyengékrôl” (róm 
14,1; 15,1) és a „hit kegyelmi ajándékáról” (1kor 12,9) beszél. a hitnek ez a 
minôsített formája azonban nem játszik szerepet az Istenhez fûzôdô viszony 
helyreállásában, a megigazulásban.315

13úgyhogy hegyeket mozdíthatok el: a hegyeket mozgató — Lukácsnál a 
fát gyökerestôl kiszakító — hitrôl szóló mondás ismerôs az evangéliumokból 
is (mk 11,23; mt 17,20; 21,21; Lk 17,6). a rabbinista hagyományban is ta-
lálkozhatunk hasonló kijelentésekkel a lehetetlent is lehetôvé tevô vállalko-
zásokról.316 De hellenisztikus párhuzamra is bukkanhatunk Lukianosznál.317 
azonban mind a rabbinista, mind pedig a hellenisztikus adalék késôbbi kel-
tezésû, ezért nem is szolgálhatott mintául Pálnak. Bár akadnak magyarázók, 
akik kétségbe vonják, a többség mégis hagyománytörténeti kapcsolatot fel-
tételez Pál és az evangéliumi mondás között. oda Wischmeyer ezt még meg-
toldja azzal is, hogy az idézett szavak „talán magára jézusra mennek visz-
sza”.318 a bizonytalankodás ezen a téren minden bizonnyal Bultmann tekin-

312 Lásd a 8,1-hez fűzött 2. számú és a 8,7-hez fűzött 1. számú szövegértelmező 
jegyzetet.

313 Barrett 1968, 301. o.
314 Soltész—Szinyei 1978, 499. o.
315 Nem így látja Lindemann 2000, 284. o.
316 Lásd Bill 1. 759. o.
317 Navigium, in: Lukianosz 1974, 45. o.
318 Wischmeyer 1981, 71. o. A szerző a vitát is ismerteti a 71. oldalon található 

160. számú jegyzetben.
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télyére vezethetô vissza, aki szerint Pál 2kor 5,16-ban megfogalmazott 
ál láspontja az, hogy „senki ne akarja krisztust , azaz emberileg 
megragadható testi adottságában megismerni”,319 és az apostol következés-
képpen nem is akarja tudomásul venni a jézus földi életére vonatkozó ha-
gyományt. az igazság azonban az, hogy Pál leveleiben nemegyszer kapcso-
lódik jézus szavaihoz.320 a hegyeket mozgató mustármagnyi hit olyan végle-
tekig feszített hiperbola (túlzás), ami jézusra vall, ezért aligha lehet kétséges, 
hogy Pál reá emlékezve szövi a mondást ugyancsak hiperbolikus megfogal-
mazásban érvelésébe.321

14semmi: az eredeti szövegben semleges nemû névmást találunk (), 
és ennek megfelelôen a szigorú vélemény nem a személyt magát minôsíti 
és írja le, hanem életvitelének mérlegét vonja meg. aki tehát hit tekintetében 
nem mondható jelentéktelen senkinek, valódi értéke Isten elôtt a semmivel 
egyenlô. 

15ha minden vagyonomat éhezôk táplálása fordítom is: az eredeti szö-
vegben található mondat nem egészen egyértelmû, ezért a fordításban alig-
ha takaríthatjuk meg magunknak a kiegészítés valamilyen formáját. a gon-
dot a görög  szó jelentése okozza. a szótárban322 így találjuk: „meg-
rágott falatokat rak szájába; táplál, duggat, hízlal”. majd így következik az 
elemzés:  kicsinyítô szó, ebbôl:  = harapás, falat, morzsa. a 
 igéhez általában tárgyeset járul, amely azokat jelöli, akiket — mint 
róm 12,20-ban is — az ige alanya táplál. Wolff szerint ilyen tevékenység fe-
lel meg az 1kor 12,28-ban említett „segítségnyújtások” karizmájának.323 
jelen esetben viszont ilyen tárgyesetet nem találunk, ennek megfelelôen Pál 
gondolatmenete úgy is érthetô, hogy „még az egész vagyon szétmorzsálása, 
elherdálása sem ér semmit szeretet nélkül”.324 De ha igaz, hogy a himnusz-
nak ebben a bekezdésében az apostol túlzó módon, hiperbolikusan beszél, 
akkor az elôször említett jelentést kell elônyben részesítenünk, és a mon-
datot ehhez igazodva fordítanunk. mert valóban rendkívüli eset, ha valaki 
az egész vagyonát ily módon fordítja az éhezôk táplálására. az apostolok 
cselekedeteirôl írt könyv meg is emlékezik Barnabásról, aki erre a lépésre 
szánta el magát (4,36—37). Pál ilyen szélsôséges esetre akar hivatkozni, hogy 

319 Bultmann 1993, 1. 211. o.
320 Vö. Cserháti 1996, 98. kk.
321 Lásd Wischmeyer 1981, 72. o.
322 Soltész—Szinyei 1978, 732. o.
323 Ch. Wolff 1982, 121. o.
324 Lásd Lindemann 2000, 279. o.
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érzékelhetôvé váljon a képtelenség: szeretet nélkül végezni az éhezôket 
tápláló szeretetszol gá latot.

16hogy tûz emésszen meg: az apostolnak ezen a helyen megfogalmazott 
állítása a görög kéziratokban két változatban maradt reánk:  (di-
csekedjem) és  (tûz emésszen meg), és már hieronymus is ezzel 
a helyzettel találkozott a kr. u. 4. században. Látható, hogy formailag csak 
egy betûnyi eltérés van a két változat között, tartalmilag viszont a különbség 
annál jelentôsebb. kivételesen nehéz szövegkritikailag dönteni a két változat 
között, és közülük kiválasztani a Pál által használt eredeti kifejezést, mert 
mindkettô mellett jelentôs szövegtanúk, kéziratok szólnak (: , 
, a, B; : C, D, F, g, L kódexek, ólatin fordítások, óegyházi atyák 
többsége). ezért a nestle—aland görög szövegében a szövegkritikai bizottság 
kiadásonként hol az egyiket helyezi a fôszövegbe, és viszi le ugyanakkor az 
apparátusba a másikat, hol pedig fordítva. (erre az eljárásra utal a kereszt 
jele az apparátusban közölt változat elôtt.) manapság a magyarázók több-
sége a  (hogy tûz emésszen meg) változat mellett foglal állást.325 
De nem csekély azoknak a tábora sem, akik adolf harnack nyomában a 
 (dicsekedjem) változat mellett érvelnek.326 ez utóbbiak arra hivat-
koznak, hogy emberek megégetése szokatlan jelenség volt abban a korban, 
a „dicsekvéssel” viszont unos-untalan találkozhatunk a páli szövegekben, és 
így jól belefér a gondolatmenetbe. a másik oldalnak is vannak azonban érvei. 
ha az ókorban a tûzhalál kivételes és szokatlan eseménynek számított, akkor 
a „nehezebb olvasat elônyt élvez” bengeli szövegkritikai elve e mellett az 
értelmezés mellett szól. De az az állítás sem áll meg, hogy az ókorban hal-
latlan esetnek számított az önkéntes tûzhalál. mivel az apostol fogalmazása 
minden kétséget kizáróan önégetésrôl szól, kijelentése nem vonatkozhat 
azokra az esetekre, amelyek mások által elôidézett tûzhalálhoz vezettek. 
ezért nem valószínû, hogy Pál a rabszolgák tüzes vassal történô megbélyeg-
zésére327 vagy a görög mitológiában (lásd héraklész vagy aszklépiosz halá-
la), de a Szentírásban is nemegyszer említett tûzhalál révén elszenvedett 
mártíriumra (Dán 3,19kk; 2makk 7,3kk; zsid 11,37; vö. 1kel 45,7) gondol. 
viszont keringtek az apostol korában olyan szóbeszédek, amelyek az ön-

325 The Greek New Testament, Conzelmann 1969, Strobel 1989, Barrett 1968, 
Tőkés 1995, Ch. Wolff 1982, Schrage 1991—2001, 3., Lindemann 2000, Schmidt: 
ThWNT 3. 466. o. 4. jegyz., Lattke: EWNT 2. 583. o.

326 A Nestle—Aland 26. és 27. kiadása, Metzger 1971, 563. k., Wischmeyer 1981, 
81. kk., Orr—Walther 1976, 291. o.

327 Vö. a Wolffnál található utalással: Ch. Wolff 1982, 122. o.
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sanyargatás betetôzéseként vállalt tûzhalálról szóltak, mint például kalamosz 
indiai fakíréról nagy Sándor idejébôl,328 vagy egy másik indiai fakíréról au-
gustus korából.329 De megemlíthetjük Lukianosz novelláját is a kr. u. 2. szá-
zad elejérôl. ebben a szélhámos csavargó Proteusz, aki sokáig élôsködött 
keresztyén gyülekezeteken is, hírneve fennmaradása érdekében „megásta 
saját sírgödrét, fákat hordott máglyájához, és valami félelmetes erôrôl igye-
kezve tanúságot tenni”, megégette magát.330

De azon túlmenôen, hogy a kortörténeti adatok tükrében nem elképzel-
hetetlen Pál részérôl a  szövegváltozat diktálása, mûfaji okok is 
emellett szólnak. 1kor 13,1—3-ban az apostol ugyanis hiperbolikus eszkö-
zökkel él, vagyis a végsôkig elmenô vallásos teljesítmények legszélsôségesebb 
eseteit hozza fel annak érdekében, hogy azok értéktelen voltát mutassa be, 
amennyiben az ember híjával van a szeretetnek. egy ilyen sorozatba jobban 
illik az önégetés harsány színe, mint a „dicsekvés” nem sok rendkívüliséget 
felmutató jelensége. az érvelés ez utóbbi esetben „leülne”, veszítene erejé-
bôl. hasonló módon foglal állást többek között Lietzmann, Bornkamm, Bar-
rett és Fee.331 

17semmi hasznom belôle: meglepônek tûnik a gondolatmenet ilyenformán 
történô lezárása. az ember azt várná, hogy a valódi szeretet a másik ember 
hasznát tartja szem elôtt, nem a magáét. amint az 5. versben ez kifejezésre 
is jut: a szeretet „nem keresi a magáét”. mégis, bármennyire tiltakozik ellene 
teológiai jóérzésünk, a görög szövegben található  nyelvtanilag 
vitathatatlanul mediális igealak, ezért visszaható értelmû, vagyis a cselekvés 
az alanyra irányul. a levél hozzáférhetô magyarázatai kivétel nélkül tekintet-
be veszik és érvényesítik ezt a nyelvtani tényállást. más kérdés, hogy miként 
illeszthetô be ez az olvasat Pál teológiájának összképébe.

18hosszan tûr: két olyan újszövetségi görög szó van (és 
), amely a türelemmel jellemezhetô magatartást nevezi néven. az új pro-
testáns fordítás ezen a helyen a „türelem” szóval él. jobbnak tûnik azonban 
visszatérni a károli-fordításhoz, és „hosszútûrés”-rôl beszélni. a  
fogalmában ugyanis megjelenik az idôi összetevô is (= hosszú, távo-
li), vagyis hosszú távú türelemrôl van szó. a német (langmütig) és angol 
fordítás (long-suffering) is jobbára kifejezésre juttatja a kitartó elviselésnek 
ezt a mozzanatát. 

328 Lásd Conzelmann 1969, 263. o. 47. jegyz.
329 Lásd Barrett 1968, 303. o.
330 Peregrinosz halála in: Lukianosz 1974, 2. 488. o.
331 Lásd Schrage 1991—2001, 3. 291. o. 78., 79. jegyz.
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19jóságos: kissé körülményes lenne a görög kifejezést pontosan, igei alak-
ban visszaadni magyarul. az eredetiben imperfektuális, tehát befejezetlen 
igealak van, amely — mint a „hosszan tûr” — nem tulajdonságot, hanem folya-
matos viselkedésmódot fejez ki. a „jóságos” melléknév alkalmazása ezen a 
helyen azért megfelelô, mert éppen ezt az állandóságot tükrözi (vö. gal 
5,22).

20a szeretet: ennek a kulcsszónak a felsorolásban elfoglalt helye szöveg-
kritikailag bizonytalan. mivel a görög kéziratokban jó ideig hiányzott a köz-
pontozás, ezért a szeretet jellemzô tulajdonságainak sorát nem választotta 
el vesszô, nem tudni, hogy a „szeretet” szó a jelen esetben az elôzô, a sze-
retet jóságos voltáról szóló állításhoz tartozik-e, vagy pedig a következôhöz, 
amelyben arról olvashatunk, hogy a szeretet elhatárolódik a vakbuzgóságtól. 
tartalmi szempontból azonban a kérdés nem perdöntô. 

21nem vakbuzgó: az új protestáns fordítás szerint a szeretet „nem irigy-
kedik”. hasonlóképpen az „irigység” fordítás található 1kor 3,3-ban is, ahol 
szintén a görög  szó áll az eredeti szövegben. gal 5,20-ban a „test cse-
lekedeteinek” sorában viszont már a „féltékenységet” találjuk, ugyancsak a 
 fordításaként. De a szócsalád vizsgálatának folytatása további megle-
petéseket tartogat. mert jellemezheti a  azt, aki valamit odaadással 
csinál, legyen a buzgósága dicséretes, mint a korinthusi gyülekezeté Pál iránt 
(lásd 2kor 7,7), vagy legyen akár elmarasztalható, mint az egyházüldözô Pál 
apostolé (lásd Fil 3,6; gal 1,14). Úgy tûnik, hogy az érzelmi túlfûtöttség az 
a jellemvonás, amely összekapcsolja a sokféle jelentéstartalmat hordozó 
fogalomkört. így nem csoda, ha Isten szeretetét is a  jellemzi, amit „fél-
tô szeretettel” próbálunk visszaadni (lásd 2kor 11,2). ugyancsak ezt az egész 
embert igénylô odaadást kívánja meg az apostol a legjelentôsebb kegyelmi 
ajándékok elnyerése érdekében a korinthusi gyülekezet tagjaitól is (lásd 1kor 
12,31; 14,1.12). végeredményben nem tehetünk mást, mint hogy a szó-
család gazdag színképébôl a szövegkörnyezetre tekintettel választjuk ki a 
megfelelô jelentést. ha ezt tesszük, úgy tûnik, jelen esetben sem hanyagol-
hatjuk el a buzgóság elemét, és valamiképp érvényesítenünk kell azt a for-
dításban. mivel pedig az apostol ezt a lelkiállapotot elutasítóan említi, jónak 
látszik „vakbuzgósággal” visszaadni a mondanivalót. 

22a szeretet nem kérkedik: a  ige csak itt fordul elô az Új-
szövetségben (úgynevezett hapax legomenon), és másutt is csak mellék-
névi alakban találkozhatunk vele.332 a Soltész—Szinyei-szótár szerint a jelen-

332 Lásd WbNT 1296. kol.
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tése: nyeglén, kérkedôen viselkedni.333 — a „szeretet” () szó néhány 
görög szövegtanúban (B, 33, 104 stb. és a régi fordításokban) ezen a helyen 
nem szerepel, a 46-ban pedig a  után kerül a szövegbe. Úgy lát-
szik, a másolók a mondanivaló ritmusa érdekében látták szükségesnek az 
 helyének megváltoztatását. 

23nem viselkedik illetlenül: az új protestáns fordításban ezen a helyen a 
„nem viselkedik bántóan” megoldást találjuk. a károli-fordítás és revideált 
változata szerint viszont a szeretet „nem cselekszik éktelenül”. ez utóbbi 
már inkább megfelel a görög ige () jelentésének, amely a szó ere-
detét tekintve tulajdonképpen valamilyen elfogadott „sémát” figyelmen kívül 
hagyó viselkedést jelent. ez lehet valóban „bántó” is, de bántó szándék nem 
feltétlenül tartozik hozzá. mivel az „éktelenül” változat már régiesnek hat, a 
választás az „illetlenül” kifejezésre esett.

24a jogtalanságnak: az új protestáns fordítás hûen követi károli megol-
dását, aki szerint a szeretet nem örül a „hamisságnak”. Pedig a görög szö-
vegben ennél többrôl van szó. az  a görög ember számára valami nagyon 
fontosnak, a -nek, a szokásjognak, általában a jognak, az erkölcsnek, a 
rendnek és igazságnak a megsértése, vagyis jogtiprás.334 De ugyancsak a 
„jogtalanság” a megfelelô ellentétpárja annak az igazságfogalomnak, amelyet 
a következô tagmondat szerint viszont örömmel nyugtáz a szeretet.

25de együtt örül másokkal az igazságnak: ezt a kijelentést a szeretetrôl 
nem tekinthetjük az elôzô mondat tükörképének, mert nem csak annyit állít, 
hogy a szeretet — szemben a jogtalansággal — örül az igazságnak. Sok ma-
gyarázó ennyivel is megelégszik fordításában. a szeretet által gerjesztett 
örvendezést azonban a szöveg a  igével fejezi ki. a - elöljárószó 
a  elôtt pedig a közös öröm állapotát kívánja kifejezésre juttatni. ezért 
a revideált károli-fordítás és az új protestáns fordítás már azt hangsúlyozza, 
hogy a szeretet „együtt örül az igazsággal”. ezzel a megoldással szemben 
viszont joggal jegyzi meg Barrett, hogy „nem -val/-vel; hiszen az igazság nem 
örvendezik”, és ha ez így van, akkor az apostol sorát így kell értelmeznünk: 
„joins in rejoicing” (eggyé lenni az örömben), értelem szerint: másokkal.335

a szeretet tehát másokkal együtt örül, ha valahol az igazság érvényesül. 
az „igazság” viszont ebben az esetben az . a szó elsôdleges jelentése 
a közlés területére vonatkozik: olyan állítás, amely megfelel a valóságnak, 
tehát nem hazugság. ha a jelen összefüggésben is ebben az értelemben 

333 Soltész—Szinyei 1978, 521. o.
334 Lásd uo. 251. o.
335 Lásd Tőkés 1995, 350. o.
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kellene vennünk, akkor az elôzô tagmondatban szereplô -ban viszont 
hazugságot kellene látnunk. De a hazugságnál többre kell gondolnunk, ha fi-
gyelembe vesszük róm 1,18-at és 2,8-at. Itt, ahol Pál az embernek a bûn miatt 
megromlott életét állítja elénk, az  és az  szintén együtt, párban 
fordul elô. ebben az esetben is jogtalan cselekedetek állnak az igazság érvé-
nyesülésének útjában. De a  (a jogtiprás útja) és a  
(az igazság útja) már az ószövetség görög fordításában, a Septuagintában 
is egymást kizáró életirányként jelentkezik (a Septuaginta számozása szerint 
zsolt 118,29kk, a magyar fordításokban zsolt 119,29kk; vö. mik 7,19kk; Sir 
27,8kk).

26Mindent védelmébe vesz: az eredeti szövegben található  ige 
jelentését szinte minden fordítás másként próbálja visszaadni. az igencsak 
eltérô jelentéstartalmak bizonyára a  (tetô, takaró, vö. mk 2,4; mt 8,8 
és párh.) szóból ágaznak el, és vesznek fel átvitt, metaforikus értelmet. 
1thessz 3,1.5 mintájára többen is „elviselés”-re336 vagy „az erôtlenek, a teher-
tételek vállalására”337 gondolnak. általában ezt a jelentést tételezik fel 1kor 
9,12-ben is, de ott az összefüggésbôl inkább „a szükségletek fedezésére” 
következtethetünk. nem ritka a szeretet himnuszának szóban forgó helyén 
az a fordítási változat sem, amely Péld 10,12 nyomán (vö. 1Pt 4,8; jak 5,20) 
a szeretet bûnt, szégyent eltakaró, elfedezô természetére utal.338 ha viszont 
a szeretet természetét felsoroló következô kijelentésekre (mindent hittel 
fogad stb.) figyelünk, akkor a „tetô” befedô, oltalmazó szerepének képe a 
legkézenfekvôbb fordítási változat. 

27mindent hittel fogad: a szeretet himnuszán belül ebben a mondatban 
kerül szóba másodízben a „hit”, de ebben az esetben a szó tartalmának meg-
fejtésében nem segít rajtunk sem a 2. versben, sem pedig a 13. versben 
található elôfordulása. mindhárom esetben közös vonása a hitnek az a bá-
torság, amellyel rá tud hagyatkozni olyasmire, amire nézve emberileg nincs 
biztosíték. azonban míg ez a bátorság a 2. vers szerint a rendkívüli tettekre 
vállalkozó merészségben, a 13. versben pedig az Istenre hagyatkozó biza-
lomban nyilvánul meg, addig a 7. vers összefüggésében „sokkal inkább az 
emberi kapcsolatokban nélkülözhetetlen bizalomra kell gondolnunk”. „hiszen 

336 Schrage 1991—2001, 3. 275. o. Lindemann 2000, 280. o. Tőkés 1995, 350. o.
337 Wischmeyer 1981, 103. o. Ch. Wolff 1982, 124. o.
338 Károli-fordítás, új protestáns fordítás, WbNT 1517. kol., Varga 1992, 880. 

kol.: „mindenre fátylat borít”, Conzelmann 1969, 256. o.
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itt nem lehet szó úgy általában a keresztyén hitrôl. errôl ugyanis nem mond-
ható el, hogy „mindent hisz”.339

28soha nem bukik el: az apostol ünnepélyes mondata az eredeti szöveg-
ben azt állítja a szeretetrôl, hogy , vagyis szó szerint: „soha 
el nem esik” (, 1kor 10,12). ez a kijelentés megint metaforikus, ennél-
fogva átvitt értelemben értendô, hiszen a szeretet még megszemélyesítve 
sem személy, ezért nem is botolhat meg, és nem eshet el. éppen ezért a 
fordítók különbözôképpen próbálják átültetni a szót saját nyelvükre. a né-
metek általában megmaradnak az eredeti képnél, és azt mondják: a szeretet 
„fällt niemals” (soha nem esik el). Schragénál található így: „hört niemals auf” 
(soha nem szûnik meg vagy nem ér véget). az angolszászok inkább a „never 
fails” (soha nem hiányzik, soha nem mond csôdöt) fordulatot választják. a 
magyar fordítások viszont többnyire „a szeretet soha el nem fogy” (károli), 
„soha el nem múlik” (új protestáns fordítás), „meg nem szûnik” (tôkés), 
„sohasem vész el” (varga)340 formában oldják meg a mondat átültetését. 
mintha azt kellene hangsúlyozni, hogy a szeretet nem olyan, mint a gyertya, 
amely lassan leég, elfogy. Csakhogy a  igének ez az értelmezése már 
meglehetôsen eltávolodott az alapjelentéstôl. ezzel szemben tanácsos jelen 
esetben a 8—13. versig terjedô szakasz egésze felôl közelíteni a szó jelen-
téséhez. az apostol a himnusz szóban forgó részében a szeretet jövôjére 
fordítja a szót, és már az elején azt hangsúlyozza, hogy a szeretet sohasem 
fogja elveszíteni idôszerûségét. „állva marad”, tehát vesztett csatában „soha 
nem bukik el”. 

29tárgytalanná válnak: a ránk váró gondolatmenetben három ízben is 
találkozunk a  ige jövô idejû szenvedô alakjával, egy alkalommal 
pedig cselekvô perfektumával. a kifejezés ezért nyilvánvalóan meghatározó 
eleme a mondanivalónak. a szó alapjelentése pedig „valamit tétlenségre 
kárhoztatni”. az összetétel tagja ugyanis az  melléknév, amely tétlent, 
restet, meg nem mûveltet jelent ( fosztóképzôvel). az „eltörölni” kifeje-
zés, ahogy a szóban forgó igét a magyar fordítások hozzák, ebben az össze-
függésben feleslegesen erôteljes, s nehéz is értelmezni szellemi tartalmak 
sorsával kapcsolatban.341 Wolff pedig így találja megfelelônek: „érvényét ve-
szíti”, „a töredékes nem kiegészül, hanem feleslegessé válik”.342

30Mert töredékes, ami alapján ismeretünket szerezzük: ez a fordítás 

339 Vö. Ch. Wolff 1982, 125. o.
340 Varga 1992, 778. kol.
341 Vö. Wischmeyer javaslatával: „véget ér”. Wischmeyer 1981, 122. o.
342 Lásd Ch. Wolff 1982, 125—126. o.
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kissé körülményesebb a megszokottnál (mert töredékes az ismeretünk...). 
De nem ellenezhetjük, ha a kijelentést értelmének megfelelôen akarjuk visz-
szaadni. mert az apostol nem azt állítja, hogy megismerô képességünk fo-
gyatékos, ennélfogva az így szerzett ismeretünk is töredékes, hanem azt, 
amit ismerünk, amibôl kiindulunk (), tekinti töredékesnek és átme-
netinek (lásd 1kor 12,27).343 

31gyermek: amikor Pál az elôzô versben a „töredékessel” szembeállítja a 
„tökéletest” (), akkor ez a kifejezés, úgy tûnik, eszébe juttatja az 
ugyancsak ezzel a szóval jellemzett „nagykorúságot”. ez pedig a gyermeki 
és felnôtt állapot között meglévô különbséggel példálózó szónoki közhelyet, 
toposzt.344 az apostol tehát hasonlatként veti egybe a gyermeki állapotot a 
felnôtt férfiéval azért, hogy a töredékessel szembeállítsa az eljövendôt, a 
teljességet. a „még nem”, „de majd igen” a tertium comparationis (hasonlí-
tási pont), és ezért, bár a férfikoráról úgy beszél, mintha már elérte volna, 
Barrett-tel egyetértve azt kell mondanunk, hogy „Pál nem tekinti magát érett 
korúnak abban az értelemben, hogy képes már nélkülözni a próféciát, vala-
mint az ismeretet, és tökéletessé lett a szeretetben”.345

32vélekedtem: mivel rokon értelmû szavakról van szó, nem könnyû elha-
tárolni a görög  állítást az elôzô mondatétól (). az új pro-
testáns fordítás úgy tesz különbséget a két szó között, hogy az  
fordítását az „érezni” igével oldja meg, de ez a jelentés elég távol áll a görög 
szó tartalmától. Barrett sem eléggé meggyôzô, amikor az  fordulat 
értelmét az 5. versben található elôfordulásból vezeti le. ott ugyanis a rossz 
„felrovásáról” van szó, ami itt, a 11. versben nem ad elfogadható értelmet. 
a német fordításokban ezen a helyen az „überlegen” (latolgatni, mérlegelni) 
szót találjuk, és amennyiben tárgy nélkül áll az eredeti fordulat, ennek felel 
meg a „vélekedni” változat.

33felhagytam: ezen a helyen is a  ige szerepel, csakhogy most 
cselekvô perfectumi alakban.346 mivel perfectumról, azaz befejezett múltról 
van szó, mégpedig egyes szám elsô személyben, ez a fordítás tûnik a leg-
megfelelôbbnek. 

34tükör által talányokban (): ha a tükör nem is 
volt olyan elterjedt az ókorban, mint napjainkban, sokan hozzájuthattak és 
használhatták. míg régebben csiszolt fémbôl készült, a római korban ismer-

343 Vö. még Wischmeyer 1981, 125., 128. o.
344 Lásd Conzelmann 1969, 267. o. 84. jegyz. Ch. Wolff 1982, 126., 306. o.
345 Barrett 1968, 306. o.
346 Lásd a 29. számú szövegértelmező jegyzetet.
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ték már az üvegtükröket is.347 tehát a tükör szerepének ismeretében nem volt 
felfoghatatlan, amit hasonlatképpen Pál kifejezésre akart juttatni vele (lásd 
jak 1,23). a hasonlítási pont, a tertium comparationis a tükör által nyújtott 
köz vetett látás, és nem az elmosódott tükrözés, amint ezt a hagyományos 
magyarázat sugallja. „a tükörben megjelenô kép a kép tárgyát helyesen adja 
vissza, de az mégsem maga a tárgy” — foglalja össze a tükörnek a hasonlatban 
betöltött szerepét oda Wischmeyer.348 a tükörnek ezzel az átvitt értelmével 
többnyire a filozófusoknál találkozhatunk.349 a sztoikusok számára az istenség 
tükre maga a világmindenség. a gnosztikus az ismeret tükrében önmagát 
ismeri fel.350 a tükör szerepével megfogalmazott páli mondanivalót mégis 
inkább az ószövetség felôl, pontosabban 4móz 12,8 felôl tanácsos megfej-
tenünk, ahol arról az Istennel való közvetlen, szemtôl szemben létrejövô kap-
csolatról van szó, amelyben kizárólag mózesnek lehetett osztályrésze. Sôt 
ennek az állításnak megerôsítéséül az ószövetség görög változatában, a 
Septuagintában ugyanazt a szót találjuk, amelyet Pál is említ:  
= „nem talányok révén”. van azonban az idézett hellyel kapcsolatban olyan 
zsidó hagyomány is, amely szerint maga mózes sem közvetlenül, hanem 
tükör által látta Istent.351 az  nem feltétlenül homályos, elmosódott 
tükrözôdést jelent. alapjelentése „talány”, „rejtély”.352

35akkor úgy fogok ismeretre szert tenni, ahogy engem is megismert 
az Isten: ami a fordításban szószaporításnak tûnhet, az eredeti szövegben 
tömör, magvas kijelentés. tulajdonképpen nem is áll másból, mint az 
 (megismer, ismeretet szerez, felismer) ige kétféle, egy aktív és 
passzív, egyes szám elsô személyû alakjából. mivel a passzív változat alanya 
nincs megadva, szigorúan véve így kellene fordítanunk: „ahogy én is meg-
ismertettem”. ez azonban magyarul értelmezhetetlen. viszont figyelembe 
kell vennünk, hogy az Újszövetségben a passzív igealakok mögött cselekvô 
alanyként igen gyakran maga Isten áll, vagyis úgynevezett passivum divi-
numról beszélhetünk, és mivel itt is ez az eset áll fenn, a fordításban bátran 
kiegészíthetjük az apostol állítását Isten nevével.

De fel kell figyelnünk arra is, hogy a „megismerni” ige passzív alakja ao-
risztoszban (mozzanatos értelemben) áll, tehát a cselekmény egy meghatá-

347 Lásd BHW 3. 1831. kol.
348 Wischmeyer 1981, 132. o.
349 Timaiosz 71b. Vö. Platón 1984, 3. 381. o. 
350 Lásd Conzelmann 1969, 368—369. o. 94., 96., 97. jegyz.
351 Lásd Ch. Wolff 1982, 127. o.
352 Vö. Soltész—Szinyei 1978, 15. o.
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rozott idôponthoz van kötve, ezért a jelentése is inkább a „megismerkedés” 
felé húz, mint a megismerô tevékenységhez. — Pál az ige aktív és passzív 
alakjának párba állításával az ismeret tekintetében az embert ellentmondásos 
helyzetbe hozza. Más az, ahogyan ô ismer, és más az is, ahogyan ôt ismerik. 
ugyanazon szónak ez a kiforgatása azonban nem felszínes játék, hanem 
fontos teológiai mondanivaló hordozója. olyannyira, hogy másutt is, még-
pedig sarkalatos teológiai kijelentésekben, nemegyszer találkozhatunk ha-
sonló fordulattal (lásd 1kor 8,2—3; gal 4,9).

36legnagyobb: a  tulajdonképpen középfokú melléknév (nagyobb), 
de az Újszövetség korának görög nyelvében, a koinéban sokszor felsôfokú 
értelmet nyer.353

a LevéLréSzLet kIBontáSa (12,31b) Változatlanul a karizmáknak, 
a kegyelmi ajándékoknak a gyülekezet életében betöltött helyét és sze-
repét tartja szem előtt az apostol. A 31. vers első felében ő maga is 
elismeri, hogy a karizmák között fontossági sorrend állítható fel: „Tö-
rekedjetek a jelentősebb kegyelmi ajándékokra!” Ugyanis a korinthusi 
gyülekezetből egyesek — bizonyára nem is kevesen — szintén különbsé-
get tettek a karizmák között, csakhogy ők a látványosság, a rendkívüli ség 
szempontjából rangsorolták azokat. Mielőtt Pál kifejtené a maga érték-
rendjét a karizmákkal kapcsolatban a 14. fejezetben, kitér egy olyan meg  kö
ze lítési módra, amelynek alapján az ilyenféle osztályozás egyáltalán elvé-
gezhető: Egyszersmind egy mindent felülmúló utat mutat nekik. 

Pál majd csak a következőkben árulja el, hogy ez a „mindent felül-
múló út” a szeretet. Mielőtt azonban bármit is mondana róla, habozás 
nélkül kiveszi a karizmák köréből, hiszen útként és nem kegyelmi aján-
dékként hivatkozik rá. Bár Strobel a szeretetet is karizmának nevezi,354 
de ha igaza lenne, akkor a szeretet is osztozna a karizmák sorsában, 
vagyis el lenne osztva (lásd 12,6), és ennek következtében nem min-
denki részesülne benne. Wischmeyer sem hajlandó a karizmák közé 
sorolni, mert Weißre hivatkozva így fogalmaz: „Az  éppenséggel 
nem karizma, hanem az eszkatologikus időkhöz méltó viszony Istennel.”355 
De azonnal hozzá kell tennünk: az apostol szándéka a jelen esetben 

353 Lásd BD 60. §.
354 Strobel 1989, 199. o.
355 Wischmeyer 1981, 36. o.
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éppen az, hogy a szeretetet mindenekelőtt az emberi kapcsolatoknak a 
Krisztus által meghatározott, végidőhöz méltó kötőanyagaként mu-
tassa be. 

Pál az egyetemes emberi, egyúttal bibliai hagyományt követve356 az 
„út” képével él, amely átvitt értelemben az életvitelre utal. Mert ami-
képpen az útnak összefüggő menete és meghatározott iránya van, úgy 
szabja meg az ember életét is az életnek bizonyos módja (the way of 
life), valamilyen hosszú távon érvényesülő felfogás és törekvés. A sze-
retet, ha valódi, ezt a meghatározó szerepet tölti be. Az apostol szerint 
nem lehet kevesebb, mint „út”, vagyis az emberi élet egészét átfogó és irá
nyító beállítottság.

Pál szavai feltételezik, hogy életútját, cselekedeteit ki-ki más és más 
vezérfonalhoz igazíthatja. De még a legfennköltebb életfelfogás sem 
szoríthatja háttérbe a szeretetet, amely minden mást felülmúló útja 
az életnek. Maga Isten is ehhez igazodik, ez felel meg az ő akaratának, 
és ebben jelöli meg az emberi élet célját és tartalmát. Pál az első korin-
thusi levelében különösképpen is a szeretetnek ezt a mindent felülmúló 
szempontját érvényesíti a gyülekezeti élet felmerülő kérdéseinek meg-
válaszolásában. A szétforgácsolódásra, az egyéni szempontok előtérbe 
helyezésére hajlamos gyülekezetet a szeretet forraszthatja közösséggé, 
amelyben a tagok kölcsönösen szolgálják egymást és a gyülekezet egé-
szét a nekik jutott kegyelmi ajándékokkal (vö. 1—4. fejezet; 12. fejezet). 
A bálványáldozati hús evése vagy az attól való tartózkodás vitájában 
sem az erősebb teológiai érv vagy meggyőződés, hanem a hitben még 
bizonytalankodót, „erőtlent” tekintetbe vevő szeretet jelenthet meg-
oldást (vö. 8—10. fejezet). Ha a közösség megerősítését szolgáló közös 
étkezési és úrvacsorai alkalmak a gyülekezet társadalmi rétegeinek 
elkülönülését, sőt szembenállását eredményezik, akkor a baj forrása 
abban van, hogy az úrvacsorázók nem vonják le Krisztus végsőkig el-
menő áldozatának következményeit, és nem tudják szeretetből be-
várni a gyülekezet később jövő, szegényebb, kétkezi munkát végző 
tagjait (lásd 11,17—34). Most pedig, amikor három fejezeten keresztül 
a kegyelmi ajándékok értékelésében akar tiszta vizet önteni a pohárba, 

356 Lásd a 4. számú szövegértelmező jegyzetet.

Korinthus.indd   601 2008.04.02.   8:22:12



602

ugyancsak a szeretet előtérbe helyezésével ad útbaigazítást a megza-
varodottaknak. 

(1—3) Isten Lelkének adományait a korinthusi gyülekezet tagjai két-
ségtelenül nagy becsben tartották. Ezt az elfogultságot Pál nem is ne-
hezményezi, hiszen a gyülekezet életének gazdagsága és előmenetele 
függ attól, hogy a kegyelmi ajándékok megvannak-e, és érvényesülnek-e 
az összejöveteleken. Viszont amit a gyülekezeti életnek ezzel az olda-
lával kapcsolatban félreérthetetlenné akar tenni, nem más, mint hogy 
a szeretet szempontjának érvényesülése nélkül a karizmák nagyobb kárral jár
nak, mint haszonnal.

Ezért mielőtt magáról a szeretetről vallana, úgy veszi számba a leg-
feltűnőbb kegyelmi ajándékokat, mintha nem a szeretet irányítása alatt 
állnának. Hogy azonban nyomatékot adjon szavainak, a túlzás (hiper-
bola) szónoki eszközével él: „Nem a karizmának arra a fajtájára hivat-
kozik, amellyel a korinthusiak egyébként is rendelkeznek, hanem ezek-
nél jóval különbre.”357 

Érvelése először azt a karizmát érinti, amelyet a korinthusiak közül 
némelyek különösen is nagyra becsülnek (lásd 1Kor 14,1—2). Ha em
berek nyelvein szólok, sőt angyalokén, de szeretet nincs bennem, 
kongó érccé vagy lármás cintányérrá lettem. Beszélhet tehát a gyü-
lekezetben valaki idegen nyelveken, vagy akár a mennyben használatos 
nyelven, szeretet nélkül ez nem több, mint a pogány kultuszokban 
hallható, értelem nélküli hangzavar. De a helyzet nem más a prófécia 
adományával sem, pedig ezt az apostol a 14. fejezetben (lásd 18—19. 
vers) különösen is nagyra értékeli. Ha próféciának vagyok birtoká
ban, és ennek fényében felfogok minden titkot és minden ismere
tet — természetesen mindenekelőtt Istenről —, szeretet nélkül még ez-
zel sem érek semmit. Ha pedig igen nagy, bátor és csodákat termő 
hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig 
nincs bennem, semmi vagyok. De hasonló a helyzet a rendkívüli 
áldozatvállalások esetében is: És ha minden vagyonomat éhezők 
táplálására fordítom, és ha testemet odaszánom, hogy tűz emész
szen meg, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom belőle. 

A példaként felhozott esetekre jellemző, hogy kivétel nélkül hétköz-

357 Khrüszosztomosz in: PG 61,268.
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napi eseményeket túlszárnyaló, jószerével határeseteket képviselnek, 
amiből azt a következtetést kell levonni, hogy még az ilyen rendkívüli 
jelenségek sem zavarhatják meg a gyülekezet ítélőképességét, és nem 
szoríthatják háttérbe a szeretet szempontját. Mindezeken túl azonban 
maga a sorrend is fontos mondanivalót képvisel. Elsőként a szeretet nélkül 
jelentkező nyelveken szólással hozakodik elő az apostol, kétségkívül 
azért, mert ez a kegyelmi ajándék túlságosan is előkelő helyet foglalt 
el sok korinthusi gyülekezeti tag értékrendjében. A következő helyen 
a prófécia és ezzel együtt az általa közvetített istenismeret áll, amely-
nek — főként, ha nem csak a végidőkre vonatkozó jövendölést látunk 
benne — kulcsszerepe van a hitre jutásban (vö. 1Kor 4,1; 14,24—25; Róm 
10,14—15). Ám még ez a karizma sem hasznos szeretet nélkül. De az 
igazán elképesztő feltételezés Pál részéről lehetségesnek tartani magá
nak a szeretetnek a legszélsőségesebb megnyilvánulásait, a vagyonnak, 
sőt az életnek az odaáldozását is a szeretet oltárán, anélkül, hogy mind-
ez a szeretet indítékából fakadna, és érvényesítené annak jótékony hatását.

A felhozott példákban leginkább az a feszélyező, hogy a bennük em-
lített cselekedetek szinte kivétel nélkül Jézus szavában és elvárásában 
gyökereznek. Elsősorban vonatkozik ez a „hegyeket mozgató”, Jézus 
szerint „mustármagnyi” hitről szóló mondásra (vö. Mk 11,23; Mt 17,20; 
21,21; Lk 17,6). A Jézus szavaiban megfogalmazott igény és megkívánt 
cselekedetek, valamint ezeknek Pál részéről történő megkérdőjelezése 
között ívelő feszültség különösen is sokat foglalkoztatta Khrüszoszto-
mosz egyházatyát. Ezzel a feszültséggel összefüggésben legtöbbször 
Jézus két mondását idézi. A vagyonnak az éhezők javára fordításáról a 
gazdag ifjúnak szólót: „Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amid van, 
oszd szét a szegényeknek, azután jöjj, és kövess engem.” (Mk 10,21 és 
párh.) Az önfeláldozás kérdésében pedig a mártíriumról mondottakat: 
„Aki elveszti az ő életét énértem, megtalálja azt.” (Mk 8,35; Mt 10,39; 
Lk 9,24; 17,33; Jn 12,25) Ezt kiegészíti még a következővel: „Aki val-
lást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én meny-
nyei Atyám előtt.” (Mt 10,32; Lk 12,8) Az egyházatya Jézus és Pál el-
lentétes állásfoglalására nézve a bibliaismerő olvasóban óhatatlanul 
felmerülő kérdésre Jézus egy másik mondásával felel: „Nincs senkiben 
nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13) 
Majd így folytatja Khrüszosztomosz: „Ebből nyilvánvaló, hogy az ilyen 
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szeretet Istennél is minden közül a legnagyobb. Ellenben én azt mon-
dom, így szól Pál, még ha Istenért is cselekesszük egészen a tűzhalál 
elszenvedéséig elmenően, amit a szeretet követel, de nem magától érte
tődőn, mert nem szeretjük igazán felebarátunkat, nem lesz nagy hasz-
nunk belőle.”358

Végeredményben Jézus is ugyanezt mondja ki az utolsó ítéletről 
szóló példázatában. Hiszen a jobb keze felől állók, akiknek az Úr jó 
cselekedeteiket „olvassa fejükre”, nem is tudják, hogy miről van szó. 
Ugyanis annyira a szeretet hatalma alatt tették, hogy nem tartották 
számon ezeket a cselekedeteket (lásd Mt 25,35kk). A korinthusi gyü-
lekezetben egyesek a látványos és lenyűgöző kegyelmi ajándékokat 
részesítették előnyben. Bizonyára azért, mert ezekkel arathattak na-
gyobb elismerést maguknak a gyülekezet közösségében. Ha viszont 
valaki azért cselekszik valami jót, hogy számon tartsák az ő érdemeit, 
akkor az gyaníthatóan nem mások érdekében mozduló szeretetből tör-
ténik. 

Annál meglepőbb az a fordulat, amely a himnuszban a karizmák és 
a szeretet viszonyát élére állító első részt zárja le: ha valóban bámulat-
ra méltó dolgokra vagyok is képes, szeretet pedig nincs bennem, sem
mi hasznom belőle. Azt várnánk, hogy Pál úgy, mint 1Kor 14,4.17-ben, 
itt is a mások hasznát, „épülését” tegye a szeretet ismertetőjelévé. 
Schrage szerint így is kell érteni ezt a kijelentést.359 Vitába száll Oda 
Wischmeyerrel, aki amellett van, hogy ebben az összefüggésben a ha-
szonélvező maga az az ember, akiben szeretet van.360 Amint ezt már a 
7. számú szövegértelmező jegyzetben is tárgyaltuk, a görög eredetiben 
található igealak nyelvtanilag kétségtelenül a cselekvő alanyra vissza-
ható (mediális) értelmű. A Vulgatában is így találjuk: „nihil mihi pro-
dest” = semmit nem használ nekem. El kell tudnunk fogadni minden 
tudálékosság nélkül, hogy Pál a maga hasznát is szem előtt tartja (pél-
dául 2Kor 5,9—10; Fil 1,20; 3,12). Önzetlensége nem elvont, önmagá-
val nem törődő „altruizmus”. Éppen arra akar rávezetni minket, hogy 
magunknak is akkor használunk, ha a mások hasznát előmozdító szeretet ural

358 PG 61,269.
359 Schrage 1991—2001, 3. 287. o. és 53. jegyz.
360 Wischmeyer 1981, 90. o.
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ma alatt élünk. Csak így vagyunk a helyünkön Isten előtt, és csak így 
élhetünk teljes életet embertársaink között is.

(4—7) A himnusz soron következő „strófájában” is változatlanul 
folytatódik a „szeretet mindent felülmúló útjának” bemutatása, de az 
a formai eszköz, amellyel ezt Pál megteszi, most szembeszökően más. 
Míg az előző versekben személyes vallomásként, egyes szám első sze-
mélyben beszél a szeretet hiányának súlyos következményeiről, most 
ókori himnikus hagyományokat követve361 a szeretetet cselekvő személy
ként mutatja be. 

De ez a formai változtatás bizonyára jóval több pusztán stílusváltás-
nál. A himnusz első három verse alapján az a benyomásunk keletkez-
het, hogy a cselekvő személy rendelkezhet a szeretettel, gyakorolhatja 
vagy elutasíthatja azt. A következő szakasz úgy beszél a szeretetről, 
mint ami meghatározó, irányító szerepet tölt be az ember életében, 
mintha nem is az ember viselkednék a leírt módon, hanem a szeretet, 
amely nem hagyja, hogy az élet formálja őt, hanem azon van, hogy ő 
formálja az életet. Egyszóval: a szeretet rendelkezik az emberrel, és nem 
fordítva. Tehát a szeretetben nem az ember természete nyilvánul meg, 
de természetévé válhat Isten Lelkének munkája révén (lásd Gal 5,22), 
„amelytől indíttatva mindannyian fedetlen arccal, mint tükörben szem-
lélve az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra formálódunk át dicsőség-
ről dicsőségre” (2Kor 3,18). 

Pál természetének két oldaláról mutatja be a szeretetet. Az élet folya-
matait ugyanis két ellentétes tényező befolyásolhatja. Vagy érvényesül 
egy bizonyos hatás, vagy pedig elmarad egy bizonyos másik hatás. Az 
apostol a szeretet térnyerését is ebben a kettősségben látja. Vagy gya-
korolja, amit jónak lát, vagy pedig tartózkodik olyasmitől, ami ártal-
mára lehet valakinek. Ennek megfelelően a szeretet megnyilvánulá-
sainak felsorolásában az első két tag és a befejező négy tag a jó irányba 
történő ráhatás különböző formáit érinti, míg a többi csírájában fojt el 
minden ártó szándékot, ezzel mintegy keretet adva a szeretet sokféle 
módon és különböző területeken érvényesülő, egyrészt ösztönző, más-
részt pedig visszatartó erejének. Mintha Pál ezzel a szerkesztéssel is 
azt akarná sugallni, hogy a szeretet élete nem merülhet ki merő tétlenség

361 Lásd a 13. fejezet bevezetésében az 5. bekezdést.
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ben, valaminek az elkerülésében, sőt ezen túlmenően talán még azt is, 
hogy a tartózkodás és az elutasítás csak a megvalósított jó hátterén 
válik hitelessé. 

A himnikus felsorolás szerint a szeretet mindenekelőtt abban nyil-
vánul meg, hogy hosszan tűr. A valódi szeretetre ugyanis a 
 jellemző, az életben maradás hosszú távon, eredménytelenség és ellen
állás közepette is. Pál a szeretetnek ezt a jellemvonását a Lélek gyümöl-
csei (Gal 5,22) és az apostoli szolgálat személyi feltételei (2Kor 6,6) 
között is említi. Úgyszintén a „mindenki irányában tanúsított hosszú-
tűrést” várja el a frissen megtért thesszalonikai pogányoktól (1Thessz 
5,14), de különösképpen a gyülekezet tagjaitól egymás iránt (Kol 1,11; 
3,12; Ef 4,2). Pál a „hosszútűrés” szorgalmazásával az Ószövetség gaz-
dagon áradó sodrába áll, ahol ez a képesség jellemezi az alázatos ke-
gyesek magatartását (Ézs 57,15 LXX; Péld 25,15; JSirák 2,4; 29,8), de 
mindenekelőtt Istenét, aki hosszútűrő a bűnösök iránt (2Móz 34,6—7; 
4Móz 14,8; Zsolt 86,15; 103,8). Pál is tud Istennek jogos haragját 
visszatartó hosszútűréséről (Róm 2,4; 9,22), s valószínűleg ezért vár-
ja el ugyanezt az Úrhoz igazodó embertől is (1Thessz 1,6; Ef 5,1). 

A hosszútűrő szeretet ugyanakkor jóságos is. Nem lankadó, de nem 
is fogcsikorgatva tűrő, hanem eredendő jóságból fakadóan, kitartóan törek
szik javára lenni másoknak. Az Újszövetségben éppúgy, mint az Ószö-
vetségben, a jóság, jóindulat () a „hosszútűrés” mellett ál-
landó kísérő tulajdonsága Istennek (Róm 2,4; 3,12; 11,22), egyúttal 
elvárása is felénk a felebaráti kapcsolatainkra nézve (Gal 5,22; 2Kor 
6,6; Kol 3,12; Ef 2,7).

A szeretet nem viseli el, hogy szeretetlenül viselkedjék. Ezért nem 
vakbuzgó. A  igének gazdag és változatos jelentéstartalma van.362 
A szeretetlenséggel összefüggésben azonban előnyben kell részesíte-
nünk azt az értelmet, amely valamilyen — akár szent — ügy odaadó, de 
egyoldalú és elvakult, emberre tekintettel nem lévő szolgálatára utal. Pál 
ilyennek minősíti magát is, amikor keresztyénüldöző korszakára tekint 
vissza (Gal 1,14; Fil 3,6; ApCsel 22,3; vö. Róm 10,2). Ettől a gyüleke-
zet közösségét bomlasztó, rámenős magatartástól óvja leveleiben nem 
egy helyen olvasóit is (Gal 5,20; 2Kor 12,20; Róm 13,13). 

362 Lásd a 21. számú szövegértelmező jegyzetet.
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Továbbá akinek a magatartását a szeretet határozza meg, nem tesz 
olyat, amivel a vele egy közösségben levők vagy a környezetében élők 
érzékenységét megsértené. Nem kérkedik, vagyis nem hozakodik elő unos- 
untalan a maga kiválóságával, hogy ezzel megszégyenítsen másokat 
(lásd 2Kor 11,12). Akiben hatékony a szeretet, nem fuvalkodik fel, 
tehát nem válik beképzeltté, nincs eltelve önmagával, hiszen nem akar 
mindenáron más fölébe kerekedni. Ehelyett Krisztust követi, aki mások 
iránti szeretetből a neki kijáró megtisztelő címet is kész volt feladni 
(Fil 2,6; 2Kor 8,9). A szeretet ugyanakkor tapintatos is, ezért nem vi
selkedik illetlenül vagy ízléstelenül, úgy, hogy másokban megütközést 
keltsen, még ha egyébként szabadságában állna is ilyesmit megtenni 
(vö. 1Kor 5,11; 8,9kk; 10,23). 

Már az apostol eddigi megállapításai is abból a felismerésből követ-
keztek, hogy akinek a magatartását a szeretet határozza meg, az nem 
nézhet keresztül a felebarátján, nem veheti semmibe őt. De ennél jóval 
többről van szó. A szeretet nem keresi a magáét (vö. keres: 1Kor 
10,24.33; Fil 2,21). Pál „a magáét keresi” fordulattal azt fejezi ki, amit 
a mai szóhasználat önzésnek nevez. Ebben a megfogalmazásban nyitva 
hagyja, hogy mi az, amit az önző ember keres: a hasznát (lásd 1Kor 
10,33), az igazát, vagy talán valami mást. Mert nem is a keresés tárgya 
a perdöntő, hanem az a szeretetlenségből fakadó beállítottság, amelynek 
következtében az embert igazán csak az érdekli, amiben ő maga is ér-
dekelve van. Vagyis máris nem néz keresztül felebarátján, ha belőle 
valami hasznot is húzhat.

Akit a szeretet befolyásol, nem fogadja eleve rosszindulattal mindazt, ami 
éri. Nem gerjed haragra, ha valami nincs az ínyére, ahogy egykor Iz-
ráel népe haragra gerjedt a pusztában Isten ellen (lásd 1Kor 10,10). 
Nem rója fel a rosszat, tehát nem melengeti, nem emlegeti fel újra 
és újra az őt ért sérelmeket, tud megbocsátani, hiszen ő is bocsánatból 
él (Róm 13,10; 12,17.19.21; vö. Mt 18,21—35). 

Ez a készség a kiengesztelődésre és a felejtésre viszont nem jelenti 
azt, hogy a szeretet beletörődik mindabba a méltánytalanságba, amely 
megrontja az emberi kapcsolatokat. Ám nem is elégszik meg ezeknek 
a káros jelenségeknek csupán a kipellengérezésével és helytelenítésével, 
hanem minden idegszálával tiltakozik ellenük. Sem elfogadni nem ké-
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pes azokat, sem kiegyezni velük. A szeretet nem örül a jogtalanság
nak, sújtsa az akár a barátot, akár az ellenséget.

A szeretet „jellemrajzában” sorra kerülő megállapítás szorosan kap-
csolódik az előzőhöz mint annak ellentétpárja. Mégis fordulatot visz a 
mondanivalóba, mert a szeretet elhatárolódást szorgalmazó megnyil-
vánulásai után most újra azok következnek, amelyek révén a szeretet 
valamit keresztülvinni szándékozik. A szeretet által megragadott ember 
nemcsak szívből ellenez minden jogtalanságot, hanem együtt örül 
másokkal az igazságnak. Ebben az összefüggésben nem valami elmé-
leti, filozófiai igazságról van szó, hanem mindarról, ami szemben áll 
minden jogtalansággal, vagyis ami igazságos és méltányos (vö. Róm 
1,18; 2,8; Zsolt 118,29—30 LXX). De ha a szeretet határozza meg az 
embert, akkor a helyénvaló magatartás felismerésén kívül olyannyira 
elkötelezi magát az igazságnak, hogy örül, ha valahol győzedelmeskedik 
az igazság, sőt örül azok örömének is, akik végre elnyerték, ami őket 
joggal megilleti.

Továbbá aki szeretetre van hangolva, megelőlegezett bizalommal tekint 
a körülötte élőkre, sorsának hullámverésére. Mindent védelmébe 
vesz, mindent hittel fogad, mindent remél, mindent kibír. Túlzás-
nak tűnhet, hogy az apostol mindenre kiterjedő bizalmat vár el az ember-
től. Ez az általánosítás azonban nem pontos számbavétel, hanem Pál-
nál gyakran megfigyelhető stíluselem (pléroforia, lásd 1Kor 3,21—22; 
9,22; 2Kor 9,8.11; Fil 4,4).363 Olyankor él vele, amikor a szóban forgó 
ügy valamilyen visszatérő, és semmiképpen sem alkalmi jellegű ele-
mére hívja fel a figyelmet. 

Valami hasonlót köt a lelkünkre Luther Márton a Kis kátéban, a 8. 
parancsolat magyarázatánál: ne csak ne ártsunk felebarátunknak, sem 
rossz hírét ne költsük, „hanem inkább mentsük, jót mondjunk róla, és 
mindent javára magyarázzunk”. Mert ne felejtsük, Pál szeme előtt is a fele
barát lebeg, amikor a levélnek ebben a szakaszában dicshimnuszt (pa-
negüriszt) zeng a szeretetről, ezért a feléjük irányuló szeretetre jel-
lemző az is, amit a jóhiszeműségről mond. Elsősorban őket veszi vé-
delmébe az a szeretet, amely nem kívánja nyilvánosan megszégyeníteni az 
esendő embert, sőt igyekszik mentséget találni számára. Irántuk táplál 

363 Vö. Siegert 1985, 232—234. o.
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bizalmat, nemegyszer rossz tapasztalatok ellenére is, a legvégsőkig. Az 
ő sorsuk jobbra fordulását és az ő megváltozásukat tudja kivárni, és a velük 
kapcsolatos reménnyel nem hagy fel soha. 

Ha pedig mindeközben meg nem értésben, elutasításban, sőt barát-
ságtalan megnyilvánulásban van része, kibírja anélkül, hogy szeretetből 
fakadó jóindulatát bármikor is feladná. Végeredményben háromféle 
módon bánhat valaki másokkal. Céljai érdekében minden eszközt meg-
engedhetőnek tarthat azzal szemben, aki útjában áll. Tarthatja azonban 
a viszonosság elvéhez is magát. Jelszava lehet: jótett helyébe jót várj! 
A szeretet mindezzel szemben arra ösztönöz, hogy ha kell, húzza az 
ember akár a rövidebbet is. A szeretet, ha kell, kibírja a kapcsolatok egy
oldalúságát is.

(8—13) Az előbbiekből arra lehetne következtetni, hogy ahol a sze-
retet adja meg az élet tartalmát és irányát, ott a valósággal nem törődő, 
azon előbb-utóbb hajótörést szenvedő alaptalan derűlátás lesz úrrá. 
Mintha a szeretet is a nehezen nélkülözhető, de mulandó dolgok közé 
tartozna. Az apostol szerint azonban a szeretet soha nem bukik el. 
Állítása formailag folytatja a szeretet természetének bemutatását. Tar-
talmilag azonban új kiterjedésben világítja meg. Bemutatja, hogy mi 
történik vele az időben, a jövőben. A szeretet pedig soha nem fog elesni 
az élet küzdőterén, nemcsak mindig időszerű, hanem időtálló is marad. Nem 
mintha a szeretet nem veszíthetné el lendületét, nem fogyhatna el ere-
je, nem éghetne ki. A Jelenések könyve szerint az Úr Krisztusnak az a 
panasza az efezusi gyülekezet tagjai ellen, hogy „az első szeretet nincs 
meg már bennük” (2,4). De maga Pál is számol azzal a lehetőséggel 
éppen itt, a szeretet himnuszában, hogy még karizmatikus keresztyé-
nekben is elfogyhat a szeretet. Ennek ellenére mégiscsak a szeretet a 
nagy túlélő, mert forrása Isten Lelke (Gal 5,22), Isten eljövendő vilá-
gának megelőlegezett (2Kor 1,22; 5,5; Ef 1,14) ereje. A szeretet ezért 
a végső, eszkatologikus valóságok közé tartozik. 

Isten dolgai között vannak a földi életre tartozó, korlátozott időre 
szólók is. Amikor Pál ezekre kerít sort, visszatér a kegyelmi ajándékok 
és a szeretet egybevetésére (lásd 13,1—3). A szeretetnek — hangsúlyoz-
ta az előbb — soha nem jár le az ideje. Viszont akár próféciákról legyen 
szó, tárgytalanná válnak, akár nyelvekről, el fognak hallgatni, akár 
ismeretről, tárgytalanná válik. Sem az elevenre tapintó isteni szónak 
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(lásd 1Kor 14,24—25), a próféciának, sem a prófécia által elnyert isten-
ismeretnek, de még az Isten Lelkétől megittasult titokzatos nyelveken 
szólásnak sem lehet elvitatni a földi életútra szóló jelentőségét. Amikor 
azonban eljön a teljesség ideje, és „Isten lesz minden mindenekben” 
(1Kor 15,28), a felsoroltak nem kiegészülnek, hanem elvesztik létjo-
gosultságukat, hiszen akkor már közvetlenné válik a kapcsolat Isten és az 
övéi között. Ha a korinthusiak közül némelyek a karizmákban, főként 
pedig a nyelveken szólás ajándékában látják a már elnyert tökéletesség 
bizonyítékát, akkor tévednek. Ezek átmenetileg szükségesek Isten ván-
dorló népének, de a kegyelmi ajándékokkal való élés helyes módjára 
elvezető szeretet meghatározó marad mindörökre, még Isten eljöven-
dő világában is. 

A prófécia, a nyelveken szólás és az ismeret azért veszíti el jelentősé-
gét, mert ami itt a földön töredékes, az eljövendő teljességben túlhala-
dottá válik. Meghökkentő az apostolnak ez az ítélete a gyülekezet szá-
mára létfontosságúnak tekintett dolgokról. Mégis kénytelenek vagyunk 
elfogadni, hiszen töredékes, ami alapján ismeretünket szerezzük, 
és töredékes, ami alapján prófétálunk. A fogyatékosság forrása nem 
a megismerő képességünk gyarlóságában vagy a prófétai szó erőtlen-
ségében van. A megismerés és a prófécia tárgya maga, a világ és az 
ember ebben a világban „töredékes”, azaz híjával van a teljességnek; 
ennélfogva az erre a töredékes valóságra vonatkozó prófétai szó és az 
ettől a töredékes valóságtól meghatározott ismeret bizonyul rész sze-
rint valónak. Ne értsük félre! Ez a fogyatékosság nem teszi megbízha-
tatlanná a prófétai szót és a nyomában létrejövő ismeretet. Csupán 
arról van szó, hogy mindaz, amire vonatkoznak, még nem teljes. 

Ezért „nem is gondol az apostol egy olyan folyamatra, amelyben a 
prófécia és az ismeret majd tisztázódik és kiegészül”.364 A helyzet fog 
megváltozni. Ami most még felemás és átmeneti, helyet fog adni az Is-
ten által megígért és Krisztusban megelőlegezett teljességnek. Amikor 
pedig eljön a tökéletes, — értelemszerűen — ami töredékes, tárgyta
lanná válik. „Mivel a nap felkel, azért alszik ki minden más fény” — 
idézi Karl Barthot Schrage.365 

364 Barrett 1968, 306. o.
365 Schrage 1991—2001, 3. 308. o. és 173. jegyz.
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Ennek a változásnak a lényegét Pál az ember életútjának alakulásából 
vett párhuzammal világítja meg: Amikor gyermek voltam, úgy szól
tam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy véle
kedtem, mint gyermek, amikor férfivá lettem, felhagytam a gyer
meki dolgokkal. Az apostol többször is példálózik a gyermeki állapot-
tal (), amikor a hit dolgaiban járatlan gyülekezeti tagokat 
akarja jobb belátásra bírni (vö. 1Thessz 2,7; 1Kor 2,6; 3,1; Gal 4,1.3; 
Róm 2,20). Azt gondolhatnánk, hogy most is fejlődés-lélektani megfon-
tolásból nyúl a kiskorúság és nagykorúság párhuzamához, mintha azt 
akarná ezzel kifejezni, hogy ő már kinőtt a kegyelmi ajándékok koráb-
bi, gyermeteg szemléletéből. Erre gondol Bengel, amikor Pál szavait „a 
kegyelem egyik fokáról a másikra történő felnövekedésről” szóló ki-
jelentésnek érti. Majd hozzáteszi: ha pedig Pál gyermekkori „gagyogá-
sára” utal, akkor a nyelveken szólás karizmájára céloz.366 Hasonló állás-
ponton vannak Bengelen kívül még mások is.367 De már Khrüszoszto-
mosz felismerte: „Pál itt csak arra akar rámutatni, hogy milyen nagy a 
különbség a között, amit mi most tudunk, és a között, amit majd a 
jövőben fogunk tudni.”368 Wischmeyer pedig így foglalja össze vélemé-
nyét a gyermeki és a felnőtt állapotot egybevető hasonlatról: arra szol-
gál, hogy 1. érzékeltesse a folytonosság hiányát, 2. térben és időben 
eltérő korszakokat állítson szembe egymással, és 3. hangsúlyozza en-
nek a korszaknak még csak a jövőben beköszöntő voltát.369 Igazat kell 
adnunk neki, mert a szeretet himnuszának ezt a vitatott hasonlatát 
tanácsos Gal 4,3—4 felől értelmezni, ahol az apostol szintén a kiskorú-
ságból a teljes jogú fiúi állapotba vezető, átmenet nélküli változásról szól 
azzal a szándékkal, hogy érzékeltesse a Krisztus által végbement for-
dulat csodáját.370

A jelen és az eljövendő állapot között meghúzódó különbséget Pál 
egy másik képpel is megvilágítja: Most ugyanis tükör által talányok
ban látunk, akkor pedig színről színre. Amint az a fejezethez írt 34. 

366 Bengel 1952, 205. o.
367 Lásd Schrage 1991—2001, 3. 308. kk. 171., 180. jegyz.
368 Bray 1999, 131. o.
369 Wischmeyer 1981, 128. o. 399. jegyz.
370 Lásd Cserháti 1982, 196—197. o.
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szövegértelmező jegyzetből is kivehető, a tükör említése nem a homá-
lyos, hanem a közvetett látásra utal. Talán Jézus Krisztusra gondolha-
tunk, aki által 2Kor 3,18 szerint „fedetlen arccal tükörben szemlélhet-
jük az Úr dicsőségét”. De számításba vehetjük 4Móz 12,6kk-t is ennél 
a sokat vitatott páli kijelentésének a megfejtésénél. Itt maga az Úr tesz 
különbséget más próféták és Mózes, az ő szolgája között. Amíg a töb-
bi prófétával az Úr látomásban ismerteti meg magát, és álomban szól 
hozzájuk, addig Isten Mózessel szemtől szemben — azaz színről színre 
— beszél, világosan, és nem rejtélyesen. 

Pál azon a véleményen van, hogy az újszövetségi gyülekezetben nem 
kevésbé töredékes a prófécia, egyszersmind ennek nyomán Isten isme-
rete, mert az a valóság a töredékes, amelyre vonatkozik. Bár Jézus Krisz-
tus Isten lényét és szeretetét tükrözi számunkra, mégis sok minden talá
nyos és nehezen érthető marad abban, ahogyan Isten velünk és a világgal bánik. 
Pál apostol szerint a világban végbemenő folyamatoknak csupán vég-
eredménye lesz majd az az állapot, amikor „Isten lesz minden minde-
nekben” (1Kor 15,28). Ebből következően az előtte levő korszakot az 
jellemzi, hogy még sok minden ellenáll Isten akaratának, és változat-
lanul időszerű marad az imádság: „Legyen meg a Te akaratod!” Isten 
tehát a teljesség ideje előtt még „deus absconditus”, rejtőzködő Isten 
(vö. Ézs 45,15; 2Kor 5,7), ám eljövendő világában majd színről színre 
láthatjuk őt, és érthetővé válik számunkra az is, ami most még fájdal-
mas titok vele kapcsolatban. 

Noha tagadhatatlanul szöges ellentét van a jelen és az eljövendő ál-
lapot között, ez korántsem jelenti azt, hogy a kettőnek nincs metszés-
pontja, találkozása létezésünk e világi időszakában. Igaz — folytatja az 
apostol a megkezdett gondolatot —, most töredékes, ami alapján is
merek, de akkor úgy fogok ismeretre szert tenni, ahogy engem is 
megismert az Isten. Ha tehát az istenismeretben részünkről e világ-
ban még sok lehet a töredékes, az ismeretlen, Isten ezzel szemben már 
most teljes mértékben ismer minket. Az Isten megismerésének ez a különös, 
megfordított (reciprok) felfogása egyáltalán nem egyedülálló Pálnál. 
Többször is felbukkan leveleiben, mégpedig sarkalatos pontokon. 1Kor 
8,1kk-ben az istenismeretükkel hivalkodó korinthusiak számára a kö-
vetkezőképpen világítja meg a szeretet meghatározó szerepét a meg-
ismerésben: „Ha valaki szereti az Istent, azzal Isten már előbb isme-
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retséget kötött” (3. vers). Gal 4,9-ben pedig így fordul az egykor pogány 
galatákhoz: „Most viszont megismertétek Istent, vagy még inkább: 
Isten ismert meg titeket.” Pál azért fogalmaz így, mert meggyőződése 
szerint Isten és ember kapcsolatában mindig Isten a kezdeményező, és 
minden további ebből következik. 

Ezt a különös állítást csupán az egész Szentírás ismeretében lehet 
megfejteni. Különben félreérthető. Ugyanis ha az „ismerni” szót hét-
köznapi értelemben vesszük, akkor vagy arra gondolunk, hogy nem 
vagyunk ismeretlenek Isten számára, vagy pedig arra, hogy átlát rajtunk, 
s így töviről-hegyire kiismert minket. Szó se róla, ez is elmondható 
Istenről. De ha csak ennyit jelentene, akkor az apostol kijelentése nem 
sok vigasztalót tartalmazna számunkra. Az az igealak azonban, amelyet 
itt használ, a görög nyelvtan ismeretében sokat elárul, és sok félreértést 
eloszlat. A 35. szövegértelmező jegyzetben már szó esett arról, hogy a 
„megismerni” ige szenvedő alakja Istent takarja, ezért itt Isten az, aki 
valakit ismer, mégpedig személy szerint Pált és mindenkit, akin meg-
könyörül. 

Ugyanakkor azonban időviszony tekintetében a görög megfogalma-
zás mozzanatos eseményre utal (), tehát egyszeri alkalom-
ra hívja fel a figyelmünket, nem pedig folyamatos cselekvésre. Az a 
fajta megismerés viszont, amely rendszeres és elmélyült ismeretszerzés 
helyett egyszeri alkalomhoz kötődik, megismerkedésből és ennek nyomán 
létrejött kapcsolatból adódik. Az ismeretszerzésnek ez a személyes találko-
zásból és tapasztalásból eredő módja jellemző az ószövetségi gondolko-
dásra (például 1Móz 4,1; 4Móz 31,18; Ézs 53,3).371 Ha azonban „Isten-
ről állítja az Írás, hogy megismer valakit, és ez az ismeret teszi jelen tőssé 
az általa megismert embert, akkor Isten kiválasztó tettéről beszélhetünk” 
(például 1Móz 18,19; Jer 1,5).372 Nem kétséges, hogy Pál az általa hasz-
nált szokatlan fordulattal szintén Istennek erre a megszólító, kiválasztó 
és szeretetébe fogadó tettére akarja emlékeztetni olvasó it. Mármost ha 
Isten ebbe a meg nem érdemelt megelőző szeretetébe vont minket, 
akkor ennek kell meghatároznia Istennel és felebaráttal való kapcsola-
tainkat is. Igaz, ez most még töredékesen érvényesül, de majd a jövőben, 

371 Vö. Bultmann: ThWNT 1. 696. o.
372 Vö. Bultmann uo. 698. o.
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a teljesség idején mi is azzal a csorbítatlan szeretettel tudunk szeretni, amely-
lyel Isten ma, már ebben a földi életben körülvesz minket. 

(13) Végezetül a himnusz remekbe szabott épületére rákerül a záró-
kő, amely valóban lapidáris, kőszerűen súlyos és tömör: Most pedig 
megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három. Ezek között pedig 
legnagyobb a szeretet. A mondatban szembetűnő, hogy a Krisztusban 
gyökerező lét jellegzetességeinek éppen ezekkel a vonásaival találko-
zunk benne, ráadásul hárommal, amelyek így „triászt”, kerek, össze-
tartozó hármast alkotnak. Az Újszövetség-kutatók vallástörténeti pár-
huzamokat kerestek hasonló felsorolásokra a zsidó és a görög iroda-
lomban, de olyat nem találtak, amely minden kétség nélkül mintául 
szolgálhatott volna Pál apostolnak.373 Ez a szeretet himnuszát záró 
összeállítás tehát nagy valószínűséggel magától Páltól származik. Neki 
kell tulajdonítanunk, mert leveleiben másutt is, méghozzá sarkalatos 
pontokon megjelenik mind a három, olykor külön-külön, de együtt is, 
mégpedig teológiájának tartóelemeként. Ennél is fontosabb azonban 
figyelembe vennünk, hogy már az első korinthusi levélnél korábban írt 
levélben, a thesszalonikai gyülekezethez írt első levelében két helyen 
is ugyanebben a hármas összeállításban szerepel a hit, a remény és a 
szeretet (1,3; 5,8; lásd még Kol 1,4—5; Zsid 10,22—23). Bár a hit és a 
remény mint a szeretet megnyilvánulása megjelenik magában a him-
nuszban is (lásd 7. vers), de nem téveszthetjük szem elől, hogy a him-
nuszt megkoronázó utolsó mondatban a hit, a remény és a szeretet az 
egész Krisztusban gyökerező létet átfogó, annak minden vonatkozását érin-
tő mivoltában jelentkezik. A mondat megértésénél ezt feltétlenül fi-
gyelembe kell vennünk. 

Az apostol által felsorolt és a keresztyén életet meghatározó három 
tényező közös vonása maradandóságuk. A kérdés viszont az, hogy a meg-
állapítás már a földi élet időszakára is áll-e, vagy csak a teljesség eljö-
vendő idejére. Mindkét felfogás nem kis mértékben megosztja a levél 
magyarázóinak táborát.374 

373 Jó áttekintést találhatunk erre nézve a következő szerzőknél: Wischmeyer 
1981, 146. kk.; Schrage 1991—2001, 3. 316. kk.

374 Lásd Wischmeyer 1981, 146. kk. 472—478. jegyz. Schrage 1991—2001, 3. 316. 
kk. 219—231. jegyz. Legújabban Lindemann 2000, 292. kk.
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Tulajdonképpen minden attól függ, hogy a mondatot bevezető  
„most” () szót miként értjük. Lehet ugyanis az előzőeket össze-
foglaló, a következményeket levonó logikai jelentése (mármost); ebben 
az esetben a záró mondat összegezné, hogy mindazzal szemben, ami 
Isten eljövendő világában tárgytalanná és időszerűtlenné válik (lásd 
8—11. vers), mi az, ami örökre maradandó. Ez utóbbiak közé tartozna 
a szereteten kívül értelemszerűen a hit és a reménység is. Viszont erős 
érvek szólnak ez ellen a felfogás ellen. Pál ugyanis másutt azt vallja, 
hogy hitben addig kell járnunk, míg el nem jön a látás ideje (vö. 2Kor 
5,6). Hasonlót állapít meg a reménységről is: „Kicsoda az, aki azt re-
méli, amit lát?” (Róm 8,24) Akkor hát a „triász” első két tagja, a hit 
és a reménység minden mulandóval együtt a „színről színre látás el-
jövendő világában” már „tárgytalanná” válik. Bultmann szerint viszont 
ez az érvelés nem helytálló, „mert a hitnek, amely Isten kegyelméhez 
kötődik, az eszkatologikus teljességben is megmarad a létjogosultsá-
ga”.375 Hasonló a véleménye a reménység örök időszerűségéről, amikor 
azt állítja, hogy az nem más, „mint önmagától és a világtól eltekintő 
ráhagyatkozás Isten ígéreteire”.376 A neves Újszövetség-kutató mindkét 
állásfoglalását valóban érdemes fontolóra venni. 

A „most” szó azonban egy másik értelmezést is lehetővé tesz. Fel-
foghatjuk időhatározónak, és akkor a mondat értelme így alakul: a hit, 
a remény és a szeretet, ez a három „most”, azaz már itt, jelen világunk
ban is nélkülözhetetlen hordozó és hajtóereje a Krisztusban gyökerező 
életnek. Amikor Pál a szeretetet „mindent felülmúló útként” mutatja 
be a gyülekezetnek, akkor nyilvánvalóan a földön élő gyülekezet szá-
mára mutat rá az egyetlen megoldásra. Ha a szeretettel egy lélegzetre 
említi a hitet és a reménységet, nyilván ezek is már itt, e jelen világban 
is állandó és meghatározó elemei377 a Krisztusban hívő életnek. 

Mindent összevetve a „most” szó — ezen a helyen — időhatározóként 
a gondolatmenetbe simábban beilleszkedő értelmet ad. Ez azonban 
nem zárja ki, hogy a megmaradás valamiképpen érvényes mindhá-
romra nézve az örökkévalóságot illetően is. Hiszen ha „a szeretet soha-

375 ThWNT 6. 223. o.
376 ThWNT 2. 529. o.
377 Vö. Bengel 1952, 206. o.
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sem bukik el” (lásd 8. vers), akkor vele együtt állva marad a másik 
kettő is. 

Bár Pál szerint a hit, a remény és a szeretet, ez a három egy abban, 
hogy megmaradnak, közülük mégis kiemeli a szeretetet: ezek között 
legnagyobb a szeretet. Mire akarja ezzel a megkülönböztetéssel felhív-
ni a figyelmet? Már mondani sem kell, hogy a szeretetnek ez a kiemelé-
se a három közül egyike a himnusz sok fejtörést okozó kijelenté seinek, 
mert ellentmondani látszik a három egymás mellé rendelésének.378  
A megoldás kulcsa talán abban van, hogy mindhárom állandó és meg-
határozó elemnek saját szerepe van, ami nem cserélhető fel a másik 
kettő rendeltetésével. A szeretet, és nem más a „mindent felülmúló 
út”, amelyet vállalva megtalálható a kegyelmi ajándékok megfelelő ér-
tékelése és használata (lásd 1Kor 12,31b). Igazat kell adnunk Wisch-
meyernek, akinek állítása szerint azért a legnagyobb a szeretet, mert 
egyedül a szeretetnek van mindent átfogó szerepe. „Egyedül a szeretet jel-
lemzi Isten cselekvését az emberen, de egyúttal az ember feleletét is 
erre a cselekvésre, miközben a hit és a reménység kizárólag az ember 
részéről történő megnyilvánulás.”379 Még találóbban fejezi ki Bengel 
ezt a felismerést: „Nem mondja az ember Istenről, hogy ő a hit, vagy 
ő a reménység. Azt viszont mondja, hogy Isten a szeretet.”380

Ezen túlmenően pedig az sem vitatható, hogy azt a szeretetet, amely-
nek van ereje az ember életének minden megnyilvánulását irányítani 
és áthatni, senki nem képes önmagából kitermelni. Istennek a vele való 
közösségből eredő és táplálkozó legfőbb kegyelmi ajándéka ez a benne 
hívőnek. Olyan ajándék, amely után sóvároghat az ember. Pál a szere-
tet himnuszát nyilván nem csak azzal a szándékkal fogalmazta meg, 
hogy a tudás határait erre a területre is kiterjessze. Minden bizonnyal 
sürgető vágyat akart ébreszteni az olvasóban, hogy „tegyen szert minden 
áron” (lásd 1Kor 14,1) erre a mindent felülmúló ajándékra, tegyen meg 
mindent, hogy végtére el is nyerje azt Istentől.

378 Lásd Wischmeyer 1981, 146., 155. o.
379 Uo. 162. o.
380 Bengel 1952, 206. o.
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3. e) a nyelveken szólás és a prófétálás  
eltérô jellege (14,1—19)

(1) Tegyetek szert mindenáron szeretetre,1 buzgón törekedjetek2 
a Lélek ajándékaira,3 de leginkább arra, hogy prófétáljatok! (2) 
Aki ugyanis nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Isten
hez. Mert senki sem képes felfogni,4 mindamellett a Lélek indítá
sára szól titkokat.5 (3) Aki viszont prófétál, emberekhez szól épí
tő,6 intő7 és bátorító szót. (4) Aki nyelveken szól, önmagát építi; 
aki pedig prófétál, a gyülekezetet8 építi. (5) Különben szeretném, 
ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de sokkal inkább, hogy pró
fétáljatok. Aki prófétál, fontosabb9 a nyelveken szólónál, kivéve, 
ha ez utóbbi meg is magyarázza, hogy a gyülekezetnek építő szó
ban lehessen része. 

(6) Mármost pedig, testvéreim, ha úgy érkezem10 hozzátok, mint 
nyelveken szóló, mit használok nektek, ha nem kinyilatkoztatás
sal vagy ismerettel vagy próféciával vagy tanítással szólok hozzá
tok? (7) Hasonlóképpen az élettelen hangszerek, legyen az fuvo
la vagy lant,11 ha nem tesznek különbséget a hangok között, ho
gyan lehet felismerni, amit fuvolán vagy lanton játszanak? (8) 
Ugyancsak, ha a trombita12 nem egyértelmű hangot ad ki, kicsoda 
készül a harcra? (9) Így ti is, ha a nyelvetekkel nem fejeztek ki 
világosan érthető szót, miképp lesz érthető, amit mondotok? Két
ségkívül13 levegőbe beszélő emberek lesztek. (10) Ki tudja,14 hány
fajta beszéd15 van a világon, és egyik sem hang nélkül való. (11) 
Ezért ha nem ismerem a beszéd hangjainak kifejező erejét,16 bar
bárrá17 leszek a beszélő számára, és barbár lesz a beszélő is szá
momra. (12) Ilyenképpen ti is, mivel lelki jelenségekért18 rajongó 
emberek19 vagytok, a gyülekezet épülését tartsátok szem előtt,20 
hogy gyarapodhassatok!

(13) Ezért aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy meg is magya
rázhassa. (14) Ha ugyanis21 nyelveken szólva imádkozom, a lelkem 
imádkozik, az értelmem azonban terméketlen marad. (15) Nos 
tehát, mi a helyzet? Imádkozni fogok lélekben, de imádkozni fo
gok22 értelemmel is; dicséretet zengek lélekben, de dicséretet zen
gek értelemmel is. (16) Mivel ha lélekben mondasz áldást, az, aki 
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a be nem avatott helyzetében van,23 miként mondjon áment a te 
hálaadásodra? Minthogy amit mondasz, nem érti. (17) Mert te 
ugyan helyénvalóan adsz hálát, ellenben a másik nem épül belőle. 
(18) Hálát adok az Istennek, hogy mindnyájatoknál különbül szó
lok nyelveken. (19) Ellenben a gyülekezetben inkább öt szót aka
rok szólni értelmemmel, mint tízezer szót nyelveken.

a Szöveg érteLme 1Tegyetek szert mindenáron szeretetre: nem köny-
nyû magyarul visszaadni a görög szöveg szándékát. a  ige, amellyel Pál 
a szeretet értékéhez méltó magatartást kívánja kifejezésre juttatni, igen erô-
teljes. a vadász cselekszik így, amikor az elejteni kívánt vadat ûzôbe veszi. 
ez a szó az Újszövetségben legtöbbször azoknak a rámenôsségét jellemzi, 
akik hitük miatt zaklatják jézus követôit (vö. mt 5,10kk; jn 5,10; 15,20; ap-
Csel 7,52; gal 5,11—12; 6,12). így üldözte korábban maga az apostol is Isten 
egyházát (vö. apCsel 9,4kk, 22,4; 26,11; 1kor 15,9; gal 1,13; Fil 3,4). ter-
mészetesen az Újszövetségben nemegyszer szerepel a  ige helybenha-
gyó értelemben is, amikor valami jó ügy érdekében kell valamit teljes erôbe-
dobással érvényesíteni (1thessz 5,15; Fil 3,12; róm 9,30; 12,13; 14,19; zsid 
12,14; 1Pt 3,11). a magyar nyelvben csak elvétve szerepel a szó ebben a 
kettôs és egymást kizáró értelemben (például „valamilyen foglalkozást ûz”). 
jelen esetben, a levélnek ezen a helyén nem lenne szerencsés a szeretet 
ûzésérôl beszélni. De a károli-fordítás (kövessétek), a Békés—Dallos-fordítás 
(keressétek) vagy az új protestáns fordítás (törekedjetek) keveset mond, és 
nem adja vissza azt a tartalmi különbséget, amely mindenképpen érvénye-
sítendô a  és a következô felszólítást kifejezésre juttató  igék 
között. ezért kellett jobb híján a megadott fordítás mellett dönteni. 

2buzgón törekedjetek: a  szó köré csoportosuló szócsaládnak rend-
kívül változatos jelentéstartalma van, amely a féltékenységtôl egészen a 
lelkesedésig tart.381 hogy a gazdag választékból melyik lehetôséget ragadjuk 
ki, az nagymértékben a szövegkörnyezettôl függ. mivel a 14,1 a 12,31a fo-
nalát veszi fel, magától értetôdik, hogy a fordításban ott alkalmazott meg-
oldás itt is érvényesüljön.

3a Lélek ajándékaira: a kifejezés egyúttal már értelmezés is. ugyanis a 
görög eredetiben található szó ( ) olyan szakkifejezés, amely a 
jelenségnek sem az eredetére, sem a mibenlétére nem utal, hanem csupán 
a lelki jellegére. ha viszont így értenénk az apostol szavait, akkor a korin-

381 Vö. az 1Kor 13,4-hez fűzött 21. számú szövegértelmező jegyzettel.
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thusiaknak a meglepô és megmagyarázhatatlan dolgok iránti vonzalmára 
tett célzásnak kellene értenünk azokat. ha ezzel szemben az egész szakasz 
mondanivalójára vagyunk tekintettel, akkor nem lehet kétséges számunkra, 
hogy a buzdítás Isten Lelke adományainak, mégpedig a karizmáknak a meg-
szerzésére irányul.382 a szó szerinti értelem félreérthetô lenne, ezért nem 
minôsíthetô fordítói felelôtlenségnek, ha Pál szavait némi kiegészítéssel ad-
juk vissza. 

4senki sem képes felfogni: a fordítások, legyenek azok magyar vagy más 
nyelvûek, ezen a helyen szinte kivétel nélkül úgy próbálják tolmácsolni Pál 
kijelentését, hogy a nyelveken szólót senki sem „érti”, holott az eredeti szöveg-
ben félreérthetetlenül az áll, hogy az így megnyilatkozó embert senki sem 
„hallja” (). mivel azonban a továbbiak a nyelveken szólást nem az ember 
bensôjében lezajló, mások számára felfoghatatlan folyamatként, hanem hall-
ható megnyilatkozásként mutatják be, a fordítók kénytelenek a jelen tést a 
megértés irányába elmozdítani. a Bauer-szótár ugyan az  szónak soka-
dik helyen ilyen értelmet is tulajdonít,383 de az irodalmi alátámasztás nem 
tûnik meggyôzônek. egyedül Lindemann ragaszkodik az alapjelentéshez, de 
ez zavart okoz a mondanivaló megértésében. ha viszont Pál azt akarja ki-
fejezni, hogy bár a nyelveken szólót hallja a gyülekezet, de amit mond, nem 
tudja felfogni, akkor a javasolt fordítás tûnik a legszerencsésebbnek. 

5a Lélek indítására szól titkokat: amikor az Újszövetség titokról (
) beszél, általában Istennek olyan dolgait érinti, amelyek még rejtve van-
nak ugyan, de a kinyilatkoztatás elôbb-utóbb felfedi azokat.384 most azonban 
feltehetôen a „titoknak” nem a tartalmára, hanem a természetére, vagyis a 
megfejthetetlenségére kerül a hangsúly. talán még 2thessz 2,7-ben talál-
kozunk hasonló esettel. Pálnak ugyanis az a legfôbb kifogása a nyelveken 
szólással szemben, hogy a gyülekezet többsége számára a mondanivaló 
felfoghatatlan (lásd 4.16—17.23). 

6építô: a páli irodalomra jellemzô ez a ház-, illetve templomépítés egyes 
mozzanatait felhasználó metaforikus, átvitt értelmû kifejezés (vö. 1kor 3,9; 
2kor 5,1; gal 2,18; róm 15,20; 1Pt 2,5). az építés az omladozás és a rom-
bolás ellentéte, ezért ha valami „épül”, minôségileg jobb állapotba kerül, és 
ez az átvitt értelemre is igaz. különös és egyúttal figyelemre méltó, hogy az 
apostoli intelmek sehol nem szólítják fel az embert önmaga építésére. Sôt a 

382 Vö. Schrage 1991—2001, 3. 383. o. 27. jegyz.
383 WbNT 64. kol.
384 Lásd az 1Kor 4,1-hez fűzött 3. számú és a 13,2-höz fűzött 11. számú szöveg-

értelmező jegyzetet.
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14. fejezet következô versében éppen emiatt az énközpontú „építés” miatt 
marasztalja el a nyelveken szólót az apostol. elôfordul, ha nem is túl gyak-
ran, hogy Pál egy-egy ember „épülésének” elômozdítását köti a krisztusban 
hívô lelkére (vö. 1thessz 5,11; 1kor 8,1.10; 10,23; 14,17; róm 14,17.19; 
15,2). elsôsorban mégis a gyülekezet közösségének elômozdítását szorgal-
mazza (vö. 1kor 14,4—5.12.26; 2kor 10,8; 12,19; 13,10; ef 2,21; 4,12.16.29), 
bizonyára abban a meggyôzôdésben, hogy a gyülekezet és egyes tagjainak 
épülése kölcsönhatásban áll egymással.385

7intô: az Újszövetség fordítóinak gyakran okoz gondot a  szó és 
a vele rokon szócsalád más nyelven történô tolmácsolása. jelentéstartalma 
ugyanis a segítségül hívástól az intésen vagy buzdításon át egészen a vi-
gasztalásig terjedhet. mivel a vigasztalás mozzanata a következô „bátorító” 
szóban is fellelhetô, kézenfekvônek látszik a -t a jelen esetben 
„intés”-sel visszaadni.

8gyülekezetet: az  szó a fejezetben kétféleképpen érthetô. jelent-
heti a krisztusban hívôk helyi közösségét, de magát az összejövetelt is. az 
utóbbi értelem a soron levô fejezetben a dolog természeténél fogva túlsúly-
ban van, hiszen istentiszteleti kérdések kerülnek terítékre. De ez nem vál-
toztat azon a tényen, hogy Pál teológiájában a gyülekezet közössége és a 
rendszeres együttlét szorosan kapcsolódik egymáshoz és feltételezi egymást.

9fontosabb: a görög szövegben  (nagyobb) áll. természetesen nem 
méretrôl van szó, hanem átvitt értelemben vett nagyságról. a Bauer-szótár386 
a „rang és méltóság” címszó alatt hivatkozik a szónak ebben az igeversben 
található elôfordulására. ha viszont az apostolnak a fejezetbôl kitapintható 
gondolatmenetére figyelünk, abba nem annyira a próféta „rangja”, mint in-
kább a fontossága illik bele. 

10úgy érkezem: a fordítások — a magyar nyelvûek is — általában arra en-
gednek következtetni, hogy az apostol egy feltételezett vagy még ezután 
bekövetkezô látogatás387 körülményeit latolgatja. az  azonban aorisz-
toszban áll, és az igének ez az állapota inkább az apostolnak korinthusban 
tett elsô látogatására utal. 

11lant: az itt található görög  szó esetében éppen úgy nem indulha-
tunk ki a hasonló hangzásból, mint a 13,1-ben található  esetében. 
a kor történet tanúsága szerint az említett hangszer nem „czithera” (revideált 

385 Lásd még Michel: ThWNT 5. 139—151. o. Pfammatter: EWNT 2. 1211. kk. 
kol.

386 WbNT 985. kol.
387 Vö. Lindemann 2000, 302. o.
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ká roli-fordítás), nem „hárfa” (Luther, Békés—Dallos-fordítás) volt, de még „gi-
tár” sem, hanem kézben tartható húros hangszer, vagyis „lant” (új protestáns 
fordítás).388 A kultúra világa címû enciklopédia a „zene” címszó alatt a kö-
vetkezôt írja: „a kithara, ez a héthúrú líra-típus, az ókor legnemesebb pen-
getô hangszere, nemsokára görögország nemzeti hangszerének számít... 
vele szemben az aulosz, ez a keleti oboa-forma (kettôssíp) a szenvedélyes 
Düonüsszosz-kultusz kísérô hangszere volt.”389

12trombita: az ókorban valamilyen fémbôl, valószínûleg rézbôl készült, 
kiszélesedô csô alakú — innen ered a latin „tuba” szó (vö. tubus) —, billentyû 
nélküli fúvós hangszer. elsôsorban a katonaságnál használták a had moz-
dulatok összehangolására.390 az igazi gondot nem is a kortörténeti azono-
sítás okozza, hanem a magyar nyelvhasználat. a görög szót ugyanis lehetne 
„kürt”-nek, de „trombitá”-nak is fordítani. mivel mind a Larousse enciklopé-
dia,391 mind pedig a Magyar értelmezô kéziszótár392 „rendszerint billentyûs 
szerkezetû rézfúvós hangszernek” írja le a kürtöt, inkább — a magyar fordítói 
hagyományt követve — a „trombita” elnevezést részesítjük elônyben, hiszen 
a trombita, ahogy a Larousse állítja, bár jelenleg „hajlított csövû rézfúvós 
hangszer..., a XIX. század elejéig egyenes csöve volt”.393

13kétségkívül: jóllehet a  általában indoklást jelzô kötôszó, mégis — mint 
ebben az esetben is — kérdô mondatot követô „feleletben megerôsíti a kér-
désben elhangzottat”.394

14Ki tudja: a görög szövegben az   megkövült szólásformát találjuk. 
tulajdonképpen a  ige (találkozni, megtapasztalni) optatívusza, s szó 
szerinti fordítása ezek után: „ha úgy adódna”. olyankor fordul elô, amikor 
csak hozzávetôlegesen állítunk valamit vagy célzunk valamire.395 

15hányfajta beszéd: Szigorúan véve úgy kellene értenünk az apostol pél-
dálózását, hogy se szeri, se száma a „hangok fajtáinak a világon” (  
 /). De ha ragaszkodunk a szó szerinti értelemhez, akkor nem tudunk 
mit kezdeni a következô kijelentéssel: „és egyik sem hang nélkül való” (). 
a hang nélküli hang képtelenség. Pál nyilván tagolt és formált hangokra 

388 Lásd BHH 2. 647—648. kol.
389 A kultúra világa, 3. 22. o.
390 Lásd Ókori Lexikon, 2/1. 126. o. BHH 2. 1259. o.
391 Larousse 2. 592. o.
392 807. o.
393 Larousse 3. 939. o. Hasonlóképpen Magyar értelmező kéziszótár, 1407. o.
394 BD 452. § 2.
395 Vö. BD 385. § 2.
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gondol, vagyis beszédre. ez tûnik ki a 11. versbôl is, ahol már minden két-
séget kizáróan az emberi beszéd kerül szóba. 

16a beszéd hangjainak kifejezô erejét: Ismét „hangokat”, persze beszéd-
hangokat említ Pál, s ha így van, ezeknek a hangoknak a -át nem 
fordíthatjuk „a szó értelmé”-nek (revideált károli-fordítás), de „nyelv”-nek (új 
protestáns fordítás) sem. a Bauer-szótár a  fordításául a „Bedeutung”-ot 
(jelentést) javasolja.396 varga zsigmond ajánlata („kifejezô erô”) tûnik leg-
közelebb állónak a görög fordulat eredeti értelméhez.397

17barbárrá: a legtöbb fordítás — és nem csak a magyar nyelvûek — nem ad 
arra, hogy a görög kifejezést () megtartsa, noha sok nyelvben meg-
honosodott, és nemzetközivé vált. ehelyett inkább az „idegen” jelzôt része-
sítik elônyben, pedig a „barbár” szó kezdettôl fogva szívósan megôrizte a 
távolságtartás és megvetés mellékzöngéjét, amit kár volna a szöveg hangu-
lati elemei közül veszni hagyni. mert a  hangutánzó szó, amely a 
gúnyos „hebegô, dadogó, érthetetlen beszédû” megjegyzést volt hivatva ki-
fejezni. „a szó ma elsôdleges értelme már az ókorban kialakult; a görög, 
illetve római civilizáció körén kívül élôket eleve vadnak, durvának, kegyet-
lennek tartották.”398 ha Pál úgy ítéli meg, hogy a dadogásnak is beillô nyel-
veken szólás barbárnak minôsíti mind az így beszélôt, mind pedig az ilyen 
megnyilvánulás hallgatóját, akkor a keresztyén testvér lekezelésének veszé-
lyére hívja fel a figyelmet. 

18lelki jelenségekért: a görög szöveg fordítása, vagy még inkább az ér-
telmezése ezen a helyen is sok gondot okoz. a legtöbb kézirat  
formában hozza a kérdéses szót, amely a „lélek”, adott esetben a „szellem” 
fogalmának többes számú birtokos esete, és egyes korinthusi hívôk „rajon-
gásának” tárgyát jelöli meg, fônévvel lévén dolgunk.399 mások a szó fônévi 
jellegét nem veszik olyan szigorúan, és a 14. fejezet kezdô mondatára visz-
szautalva a „lelki ajándékok” fordítási módot részesítik elônyben.400 nem 
valószínû azonban, hogy Pál elismerôen nyilatkozna olyan lelki ajándékok 
iránt mutatkozó rajongásról, amely az önkívületben megnyilvánulókat be-
csüli legtöbbre. ô éppen a „lelki jelenségeknek” ezt az egyoldalú értékelését 

396 WbNT 412. kol.
397 Varga 1992, 242—243. kol.
398 Magyar szótörténeti szótár, 41. o.
399 Orr—Walther 1976, 302. o. Lindemann 2000, 304. o.
400 Wendland 1978, 126. o. Barrett 1968, 312. o. Lang 1986, 191. o. Strobel 1989, 

215. o. Tőkés 1995, 369. o. Schrage 1991—2001, 3. 396. o.
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akarja a szóban forgó mondatban helyrebillenteni. érdemes tehát a fordítás-
nál ezt a szempontot érvényesíteni.401 

19rajongó emberek: a  köré csoportosuló szócsalád különbözô tag-
jai a levélnek ebben a részében többször is felbukkannak. jelentésük nagy-
mértékben függ attól a mondattól, amelyben elôfordulnak.402 most viszont 
a belsô felindulásnak arról a fajtájáról van szó, amely odaadó és szenvedélyes 
ragaszkodásban nyilvánul meg valamilyen nagyra becsült érték, történetesen 
a rendkívüli lelki jelenségek iránt. 

20a gyülekezet épülését tartsátok szem elôtt, hogy gyarapodhassatok: 
a  ige alapjelentése: keresek. Itt természetesen egy bizonyos lelki-szel-
lemi magatartást jellemez. az ember szeretne felismerni, megvalósítani va-
lamit. Pál több ízben is él a szóval levelében (lásd 10,24.33). De a legköze-
lebbi párhuzamot egy fejezettel elôbb, 13,5-ben a szeretet jellemzésében 
találjuk: „a szeretet nem keresi a magáét.” míg a károli-fordításban és annak 
revíziójában nem sérül az eredeti értelem, az új protestáns fordításban ki-
deríthetetlen okból a visszájára fordul. ez utóbbiban ugyanis a következôt 
olvashatjuk: „arra igyekezzetek, hogy gyarapodásotok a gyülekezet építését 
szolgálja!” az eredeti szövegben kifejezésre jutó ok-okozati viszony felcse-
rélôdött. az apostol szerint ugyanis azért kell a gyülekezet egészének épü-
lését minden más elé helyezni, mert ez minden egyes gyülekezeti tag gya-
rapodásának a feltétele. 

21ugyanis: vitatott, hogy a  az eredeti szövegváltozathoz tartozott-e, 
vagy sem. tekintélyes szövegtanúk szólnak mind a két lehetôség mellett. a 
-ral hozza a szöveget az ℵ, a kódex és általában a kéziratok többsége. 
kihagyja a 46, B és még egynéhány kézirat. a döntés tétje nem elhanyagol-
ható, mert ha belevesszük a  kötôszót a szövegbe, akkor a szóban forgó 
mondat az elôtte levô állítás indoklása, ha pedig kihagyjuk, akkor az elôzô 
mondattól független, önálló állítással van dolgunk. amennyiben az elôbbi 
lehetôség mellett döntünk, a 13. versben szóba hozott imádság nem kever-
hetô össze az elragadtatásban elmondott, mások számára érthetetlen imád-
sággal, hanem éppen azért fogalmazódik meg, hogy a nyelveken szóló meg-
értethesse imádságát. a nestle—aland görög Újszövetség 27. kiadása a -t 
a fôszövegben hozza, ugyanakkor szögletes zárójellel jelzi, hogy a választás 
kétesélyes. a Bengel-féle szövegkritikai szabályt követve, amelynek értelmé-
ben a nagyobb gondot okozó szövegváltozat részesítendô elônyben, a -t 
beleértjük a kérdéses mondatba. 

401 Vö. Conzelmann 1969, 279. o. 46. jegyz. Ch. Wolff 1982, 129. o.
402 Lásd az 1Kor 14,1-hez fűzött 2. számú szövegértelmező jegyzetet.
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22Imádkozni fogok lélekben, de imádkozni fogok: minden valószínûség 
szerint a jövô idô „gnomikus futurumként”, „bizonyos körülmények között 
várhatóként” értendô.403 

23aki a be nem avatott helyzetében van: az apostolnak ebben a kijelen-
tésében két kérdés is tisztázásra vár. elôször is mit jelent a    
 fordulat? mert a  (hely) szó utalhat az összejövetelen elfoglalt 
helyre. eszerint az „avatatlanok” elkülönített helyen ültek a gyülekezeti al-
kalmakon. így gondolja Walter Bauer404 és nyomában varga zsigmond.405 
azzal érvelnek, hogy a 23. és 24. versben is szó van az „avatatlanokról”, 
mégpedig úgy, mint a „hitetlenek” mellett egy másik, istentiszteleten részt 
vevô csoportról. a magyarázók többsége viszont azon az állásponton van, 
hogy ebben az esetben a „hely” nem térbeli fogalom, hanem valakinek a 
helyzete, állapota. mégpedig azé a gyülekezeti tagé, aki nincs abban a hely-
zetben, hogy megértse a nyelveken szóló mondanivalóját („der gerade die 
rolle des  innehat”: aki éppen az avatatlan szerepét tölti be).406 ez 
utóbbi feltevést támasztja alá az a tény, hogy az „avatatlan” szó egyes szám-
ban áll, mintegy az általánost, a sajátos jelleget képviselve. ha viszont el-
különített ülôhelyrôl lenne szó, akkor feltehetôen többes számban kellene 
„avatatlanokról” beszélni, mert ebben az esetben nyilván nem csak egy ava-
tatlanra számítva lett volna szükséges helyet biztosítani a gyülekezeti alkal-
makon.407

De hasonlóképpen gondot okoz ebben az összefüggésben az  je-
lentése is. ne induljunk ki azokból a felhangokból, amelyek a magyar nyelv-
ben járultak az „idióta” szóhoz. a görög nyelvben olyan emberre vonatkozik, 
aki — a vezetô beosztásúakkal szemben — közember, a szakemberekkel szem-
ben laikus vagy kontár. így esik szó az apostolokról mint iskolázatlanokról 
apCsel 4,13-ban, vagy Pálról mint a szónoklásban járatlanról 2kor 11,6-ban. 
a misztériumvallásokban az  beavatottakkal szemben az, aki még 
csupán jelölt a beavatásra.408 Ilyen  jelentésekkel honosodott meg a 
görög szó a rabbinizmus szóhasználatában is.409 az elsô korinthusi levél 
magyarázói közül sokan ennél a fejezetnél az  szó használatában 

403 BD 349. §.
404 WbNT 733. kol.
405 Varga 1992, 460. o. Lásd még Köster: ThWNT 8. 205. o.
406 Lásd Lindemann 2000, 301. o.
407 A „hely” szó jelentése körül kialakult vitához lásd: Schrage 1991—2001, 3.  

401. o. 160., 161. jegyz.
408 Schlier: ThWNT 3. 215. kk. Bartsch: EWNT 2. 423—424. kol.
409 Bill 3. 454. kk.
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utalást látnak az összejöveteleknek még csak érdeklôdô tagjaira. a 23. vers-
ben az a fordulat, hogy „a járatlan bejön”, „mintha az istentisztelet alkalmi 
résztvevôjére utalna”.410 Sokkal valószínûbb azonban, hogy Pál ezen a helyen 
a nyelveken szó lást nem értôkrôl vagy abban járatlanokról beszél.411 Lehet, 
hogy a szó — a „hitetlen” jelzôvel összekapcsolva — a 23. versben már nem 
ugyanebben az értelemben szerepel.

a LevéLréSzLet kIBontáSa (1) A keresztyén gyülekezetek élete és 
előmenetele szempontjából nélkülözhetetlen kegyelmi ajándékok helyes 
rangsorolása érdekében Pálnak kitérőt kellett tennie, és a szeretetben 
rá kellett mutatnia arra az egyetlen megbízható iránytűre, amelynek 
segítségével ezt meg lehet tenni. A szeretet a karizmatikus élet mindent 
megelőző rendező és fegyelmező irányelve. Mielőtt tehát bármit is 
tennénk a kegyelmi ajándékok szerepének tisztázása és ezt szem előtt 
tartó mozgósítása érdekében, mindenáron szert kell tennünk sze
retetre. 

Ha belegondolunk, a páli teológia ismeretében zavarba ejtő, hogy a 
levél olvasóját a szeretet megszerzésére szólítja fel, holott a szeretet 
olyan gyümölcs, amelyet kizárólag Isten Lelke hozhat elő és érlelhet 
meg az emberben (lásd Gal 5,22). Pál valóban nem hagy kétséget az 
egész embert és minden megnyilvánulását meghatározó szeretet ere-
dete felől. Ugyanakkor lépten-nyomon világossá teszi, hogy Isten Lel-
kének munkája közben senki sincs tétlenségre kárhoztatva, hanem 
egyrészt nem tesz ellene, nem „oltogatja” a Lélek tüzét (1Thessz 5,19), 
másrészt hagyja, sőt igényli, hogy a Szentlélek egész lényét igénybe vegye 
és magával ragadja (1Kor 9,24kk; Fil 3,13—14).

Éppen ezért Pál nemhogy hűtené a korinthusi hívek egyébként sok 
visszássággal járó rajongását a lelki jelenségek iránt, hanem bátorítja: 
Buzgón törekedjetek a Lélek ajándékaira. Olyan kifejezést használ 
( ), amely tulajdonképpen minden váratlan és meglepő 
emberi megnyilvánulásra vonatkozhat. Félreérthetetlen célzást tesz 
tehát nem egy gyülekezeti tag vonzódására a megmagyarázhatatlan 

410 Schrage 1991—2001, 3. 411. o.
411 A vita részleteit lásd: Schrage 1991—2001, 3. 401. o. 157—159. jegyz. Lásd még 

Tőkés 1995, 372. o.
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jelenségek iránt (lásd 1Kor 12,1—2). Ugyanakkor azonban ő maga is 
fűti ezt a buzgóságot, de nem az emberi lélek mélyrétegeiből származó 
vulkanikus kitörések hajszolása irányában, hanem annak a vágynak a 
kielégítése felé, hogy a gyülekezet Isten Lelkének ajándékaiban része-
sedjen minél bőségesebben. 

Ha viszont ezt a vágyat a szeretet kormányozza, akkor a gyülekezet 
tagjai elsősorban arra fognak törekedni, hogy prófétáljanak, azaz a 
Lélek által Isten szavának közvetítői legyenek, mert — amint arról a követ-
kezőkben hallani fogunk — a gyülekezetnek mindenekelőtt erre van 
szüksége. Megint feltehetjük a kérdést: miképp lehet törekedni annak 
elnyerésére, amit az ember ajándékként kap? Nyilván senki sem csi-
karhatja ki Istentől, de kérheti, megbecsülheti és hasznosíthatja. 

(2—4) Pál a következőkben a kegyelmi ajándékok sokszínű és gazdag 
tárházából (lásd 1Kor 12,7kk.28) a nyelveken szólást és a prófétálást 
ragadja ki és veti össze egymással. Nyilván azért, mert a korinthusi 
gyülekezetben voltak olyanok, akik a nyelveken szólást különösen is 
nagyra becsülték. Ezzel a karizmával a prófétálást állítja szembe. Nem 
azért, mintha ezt a szintén váratlanul és ellenállhatatlanul jelentkező 
lelki adományt a gyülekezetben hasonló megbecsülésben részesítették 
volna,412 hanem egyrészt mivel a prófétálás Pál értékrendjében sokkal 
előkelőbb helyet foglal el — ha nem a főhelyet —, másrészt mivel a nyel-
veken szólás iránti túlzott lelkesedés a prófétálás meghatározó szerepét 
homályosítja el. 

Bár a nyelveken szólásnak a gyülekezetben tapasztalt előtérbe he-
lyezése rossz vért szült a gyülekezetben, Pál mégsem akarja ennek a 
jelenségnek a száműzésével megoldani a helyzetet. Kegyelmi ajándék-
nak, tehát Isten akaratával megegyező, jó dolognak tartja, és érvelése 
során mindvégig kitart amellett, hogy megvan a helye a gyülekezeti 
életben. De azt látni kell, hogy másfelé irányul a nyelveken szólás, mint 
a prófétálás. Aki ugyanis nyelveken szól, nem emberekhez szól, 
hanem Istenhez. Ebben hasonlít a nyelveken szólás az imádsághoz, 
de azzal a különbséggel, hogy nem a gondolatközlés szabályainak meg-
felelően, hanem a lelkiállapot közvetlen kifejezésével adja tudtul Istennek, 
amit nem lehet szavakba foglalni. Mivel ilyen természetű, egyúttal mégis 

412 Vö. Heinrici 1880, 410. o.
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nyilvános közlésről van szó, a jelenlevők közül senki sem képes fel
fogni az így elmondott imádságot, és belekapcsolódni abba. De vitat-
hatatlanul az Isten Lelke indítására szól olyan titkokat, amelyeknek 
legfeljebb maga a nyelveken szóló van tudatában, és amelyek nem is 
tartoznak másra.

A nyelveken szólással szemben egészen más a prófétálás kiinduló-
pontja és iránya. Míg a nyelveken szólásban az Isten felé forduló val-
lásos ember nyilatkozik meg a maga különleges módján, addig a pró-
féciában a prófétáló által Isten nyilatkozik meg (vö. 2Móz 4,12; 5Móz 18,18; 
Ézs 6,6—7; Gal 1,15), és így aki prófétál, emberekhez szólja Isten 
építő, intő és bátorító szavát. Annyiban jelentősebb tehát a prófétá-
lás kegyelmi ajándéka a nyelveken szólásénál, amennyivel előrébb való 
mindaz, amit Isten tesz annál, ami tőlünk, emberektől indul ki, tör-
ténjék akár az Isten Lelkének ihletésére is. 

Az újszövetségi próféták által közvetített szó pedig Isten építő szán-
dékából ered, tehát az ő célja az, hogy aki vele kapcsolatba kerül, ma 
különb legyen, mint tegnap volt. E tekintetben az újszövetségi próféta 
megbízatása eltér az ószövetségitől. Míg Jeremiás kettős feladatot kap 
Istentől, mert az „építésen és plántáláson” kívül „gyomlálnia és irtania, 
pusztítania és rombolnia is kell” az ő nevében (Jer 1,10), addig az, aki 
az újszövetségi gyülekezetben a prófétálás kegyelmi ajándékában ré-
szesült, kizárólag építésre, a jó előmozdítására, és nem Isten ítéletének 
végrehajtására kapta (lásd 2Kor 10,8; 13,10). Nem elégedhet meg med-
dő bírálattal vagy puszta igazságtevéssel, hanem létre kell hoznia valamit 
Isten szándékainak megfelelően. Az építés történhet feddést és út-
mutatást tartalmazó intő szóval, nem kevésbé Isten szeretetére és bo-
csánatára hivatkozó bátorító szóval, reformátori megfogalmazásban a 
törvény és az evangélium hirdetésével (lásd 6. vers). 

A másik eltérés a nyelveken szólás és a prófétálás között az, hogy 
aki nyelveken szól, önmagát építi; míg az, aki prófétál, a gyüleke
zetet építi. A különbség eszerint nemcsak az Istennel való kapcsolat 
természetében nyilvánul meg, hanem a gyülekezeti tagok kapcsolatának 
jellegében is. Az apostol nem vonja kétségbe, hogy a nyelveken szólás 
lehet építő, vagyis hozzájárulhat a nyelveken szóló belső, lelki gyara-
podásához, hiszen — ahogy láttuk (lásd 2. vers) — amit mond, az Isten-
hez szól. De ez a haszon megmarad az illető saját énjén belül, és így 
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önmaga foglyaként a vallásos önzés nem ritka jelenségének megteste-
sítőjévé válik. A próféta ezzel szemben Isten üzenetét közvetíti, még-
pedig közérthetően, hogy az összejövetel résztvevői felfogják és elfogad-
ják Isten szavát, a gyülekezet közössége pedig épüljön általa. Vagyis 
gyarapodjék a hívők száma, erősödjenek meg mind a hitben, részesed-
jenek gazdagon a kegyelmi ajándékokban, legyenek buzgók a külön-
féle szolgálatokban, és növekedjék közöttük az egymás iránti felelősség 
a szeretetben. Az így épülő gyülekezet azután megteremti a feltételeket 
ahhoz, hogy a gyülekezet tagjai épüljenek „egytől egyig” (lásd 1Thessz 
5,11). De ha „Pál fenntartás nélkül tud is beszélni az egyes hívő »épü-
léséről«, előmeneteléről, ezt róla csak mint Krisztus testének tagjáról tud-
ja feltételezni” — állapítja meg Schrage.413 

(5) Pál gondolatmenetét két törekvés határozza meg. Egyrészt — és 
erről már az előzőekben is szó esett — semmiképpen nem szeretné 
száműzni a nyelveken szólást a gyülekezeti élet gazdag színképéből. 
Ugyanakkor ellenzi annak túlértékelését, főként, ha az a prófétálás 
rovására történik. Ezért fogalmaz így: Különben szeretném, ha mind
nyájan szólnátok nyelveken, de sokkal inkább, hogy prófétáljatok. 
Álláspontjának ezt a kettősségét rögtön meg is indokolja: Aki prófétál, 
fontosabb a nyelveken szólónál, kivéve, ha ez utóbbi meg is ma
gyarázza, hogy a gyülekezetnek építő szóban lehessen része. Ebben 
a kijelentésben megelőlegezi annak a szempontnak a lényegét, amelyet 
a karizmák értékelésével kapcsolatban a következőkben bővebben ki 
fog fejteni. 

Szavaiból már most nyilvánvaló, hogy az érthető közlést többre becsü-
li lelki tartalmak megfoghatatlan megnyilvánulásainál. Viszont az utób-
bi jelenség ellen sem lehet kifogást támasztani, ha tartalma érthetővé 
tehető. Mert az apostol sziklaszilárd meggyőződése szerint amit Isten 
Jézus Krisztusban nyújtani kíván, az mindenképpen több valamiféle 
felfokozott lelkiállapotnál. Krisztus által tényszerű lépések történtek üd-
vösségünk érdekében, amit érthetően tudtul kell adni az érdekelteknek, 
s mindezt azután az érdekelteknek a megértés általános feltételei sze-
rint tudomásul is kell venniük. Természetes, hogy ami így az ember 
tudomására jutott, magával is ragadhatja őt, és addig nem ismert lelki-

413 Schrage 1991—2001, 3. 388. o.
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állapotba juttathatja. De mindez csupán következmény, és nem kiindulás. 
A prófétai szolgálatnak az apostol részéről történő előtérbe helyezése 
tehát az evangélium természetének a felismeréséből, és nem valamiféle elő-
ítéletből fakad. 

(6) Pál azzal kívánja a korinthusi gyülekezet tagjait meggyőzni a 
kegyelmi ajándékok általa képviselt értékrendjéről, ami őket a legkö-
zelebbről érinti, mégpedig a gyülekezet megalakulásának körülmé-
nyeivel. Mert mindenkinek meg kell gondolnia, hogy hol tartana életük, 
ha az apostol úgy érkezik hozzájuk, mint nyelveken szóló. Akkor 
mit használt volna nekik? Sohasem jutottak volna hitre, és még „min-
dig bűneikben volnának” (lásd 1Kor 15,17). Ő azonban kinyilatkoz
tatással vagy ismerettel vagy próféciával vagy tanítással szólt hoz
zájuk. Nem könnyű az apostol által felsorolt megnyilatkozásokat éle-
sen elkülöníteni egymástól. Bizonyára nem is adja teljes felsorolását 
mindannak, amit annak idején közölt velük. 

Nem valószínű, hogy a „kinyilatkoztatás” () ebben az 
összefüggésben valamiféle alkalmi isteni útmutatást jelent, mint Gal 
2,2-ben.414 Inkább „a mi Urunk Jézus Krisztus kinyilatkoztatásáról van 
szó — mondhatnánk: színre lépéséről —, amelyben részesülve nincs is 
hiányuk a korinthusi gyülekezet tagjainak semmiféle kegyelmi aján-
dékban” (1Kor 1,7; vö. Gal 1,12). Az „ismeret” () nem lehet 
más, mint a Krisztus előbb említett kinyilatkoztatásából következő 
felismerések „tárháza” (1Kor 1,5; 8,1.7.10—11; 12,8; 13,2.8). A „pró-
fécia” () lehet a végidők titkait feltáró közlés (lásd 1Thessz 
4,15kk), de tekintve a fejezet későbbi sorait (22kk), többnyire az isten-
tiszteleten fellépő próféták ihletett, „személyes, időszerű” kijelenté-
seire gondolhatunk.415 A „tanítás” () szintén kegyelmi ajándékot 
nyert hívők (lásd 1Kor 12,28—29) gyülekezeti alkalmakon gyakorolt 
tevékenységének eredménye (lásd 26. vers), de hogy mit tartalmazott 
ez a tanítás, ma már nehéz megmondani. Valószínűleg hitvallásos té-
telek rendszeres kifejtéséről, esetleg a szájhagyomány egyes elemeinek 
továbbadásáról beszélhetünk (Róm 6,17; 16,17).416 Igaza lehet Schra-

414 Nem így gondolja Lindemann 2000, 302. o.
415 Lásd az 1Kor 12,10-hez fűzött 9. számú szövegértelmező jegyzetet.
416 Lásd még Rengstorf: ThWNT 2. 167. o.
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génak, aki a „kinyilatkoztatást” a „próféciával”, az „ismeretet” pedig a 
„tanítással” kapcsolja össze.417 A prófécia valóban kinyilatkoztatáson 
alapul, a tanítás pedig ismereteket ad tovább. Most azonban nem ezek 
a részletek a fontosak. A hangsúly azon van, hogy mind a négy Isten 
Lelkétől ihletett megnyilatkozás közérthető kifejtést és értelmes tudomásul
vételt igényel.

(7—9) Ha tehát valakinek valami közlendője van a gyülekezetben — és 
kinek nincsen, ha a kegyelmi ajándékok birtokában közvetítő szerepet 
kell betöltenie Isten és ember között? —, akkor ragaszkodnia kell az értel
mes emberi beszéd feltételeihez, különben Isten igéje és szándéka nem juthat 
el az érdekeltekhez. Ezt az egyébként kézenfekvő körülményt igyekszik 
Pál megvilágítani a mindennapi életből kiragadott pél dákkal. 

Mert hasonló a helyzet az élettelen hangszerek, legyen az fuvola 
vagy lant, esetében is. Ha ugyanis nem tesznek különbséget a han
gok között, hogyan lehet felismerni, amit fuvolán vagy lanton 
játszanak? A híres korinthusi vázákon gyakran láthatunk különféle 
hangszereken játszó zenészeket, jelezvén azt, hogy a muzsikának mi-
lyen fontos helye volt az apostol környezetében, főként a vallásos és 
társadalmi összejöveteleken. A görögség különösen is sokat tett a zene 
fejlődésének érdekében. Neves filozófusok, mint Püthagorasz, Platón 
és Arisztotelész, foglalkoztak zeneelmélettel is. Mindmáig élő hang-
sorokat fejlesztettek ki, így többek között a dór, fríg, líd, mixolíd hang-
sort, amelyek a hangközök különböző elosztásán alapulnak, és ennek 
következtében különféle hangulatok visszaadására képesek.418 Ha a 
beszédelemeknek nincs megkülönböztethető jelentése, érvel Pál, akkor 
a szóáradat hasonlóvá válik a monoton, ugyanazon a hangon megszó-
laló hangszer erőlködéséhez. Az ilyen megszólalásnak pedig magyará-
zat nélkül nem sok haszna van, hiszen akkor a szó rendeltetése visz-
szájára fordul: a közlés helyett az eltitkolás eszközévé válik. 

Egy másik párhuzamot is felidéz az apostol, de most már a harctér 
viszonyaiból meríti a tanulságot: Ha a trombita nem egyértelmű 
hangot ad ki, kicsoda készül a harcra? Míg elébb a tagolt és jelentést 
hordozó beszédre mint a megértés és kapcsolatteremtés eszközére ke-

417 Schrage 1991—2001, 3. 390. o.
418 Lásd A kultúra világa, 3. 22—23. o.
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rült a hangsúly, most az érthető beszéd eligazító, irányító szerepére, 
amint ez a rendeltetése a tisztán és félreérthetetlenül felhangzó kürt-
jeleknek a támadásra felfejlődő hadoszlopok számára. Ez a párhuzam 
jól beleillik az apostol képvilágába. Szerinte a Krisztushoz tartozó em-
ber csak küzdelem árán maradhat meg a vele való közösségben. Ezért 
van szüksége megfelelő fegyverzetre (vö. 2Kor 6,7; 10,4; Ef 6,11kk; 
Róm 6,13; 13,12), s ezért kell harcban állnia egész földi élete során. 
Természetesen ez a küzdelem nem „test szerint”, a hadakozás erősza-
kos módszereivel zajlik, hanem azt Jézus módján, „az igaz magatartás 
jobb és bal oldali fegyvereivel” (2Kor 6,7) vívják. Egy ilyen természetű 
harcban nem boldogul a gyülekezet Urának irányítása nélkül, ezért 
szükséges, hogy útmutatásai érthetőek és egyértelműek legyenek.

Már eddig is sejthető volt, hogy Pál hasonlataival nem elméletet akar 
gyártani, hanem a korinthusi hívek hajlamát tartja szem előtt a nyel-
veken szólás túlbecsülésére. Ezért a felhozott példákat minden kön-
törfalazás nélkül alkalmazza rájuk: Így ti is, ha a nyelvetekkel nem 
fejeztek ki világosan érthető szót, miképpen lesz érthető, amit 
mondotok? A nyelveken szóló ugyan a nyelvét használja, de mondani-
valóját az őt körülvevő emberek mégsem tudják értelmezni, mivel az 
egymás közötti érintkezést szolgáló isteni ajándék, a nyelv egyetlen 
szavának jelentésével sincsenek tisztában. Így tehát aki nyelveken szól, 
kétségkívül levegőbe beszélő ember lesz. Beszéde egyoldalúvá, ennek 
következtében teljes mértékben haszontalanná lesz. Bár hangja mozgásba 
hozza a levegőt, az a levegőben is marad, mert a jelenlévők fülét ért 
rezgést senki nem tudja értelmezni. 

(10—12) Az apostol a következőkben mintha folytatná az érvül fel-
hozott példák felsorolását,419 amikor azt állítja: Ki tudja, hányfajta 
beszéd van a világon, és egyik sem hang nélkül való. Ezért ha nem 
ismerem a beszéd hangjainak kifejező erejét, barbárrá leszek a 
beszélő számára, és barbár lesz a beszélő is számomra. A népeket 
egymástól elválasztó nyelvi gátak említése azonban nemcsak aláhúzza 
az értelmes beszéd szükségessége mellett érvelő példák igazát, hanem 
tovább is viszi a gondolat fonalát. Mert nem elég, ha valaki megszólal, 
hiszen nagyon sokféle nyelven beszélnek az emberek a világon, és bár 

419 Így Schrage 1991—2001, 3. 394. o.
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mindegyik nyelv hangokban fejeződik ki, mégsem érthetők mindenki 
számára, vagyis nem töltik be a nyelv rendeltetését, nem kötik össze 
az embereket, sőt inkább elválasztják őket egymástól. Ahhoz, hogy a be-
széd az emberek közötti megértést szolgálja, ismerni kell a hangokban 
testet öltő szavak jelentését. Különben barbárrá, gyanús és félelmet 
keltő idegenné válunk egymás számára. 

Kölcsönösen! Amíg az apostoli korban a „barbár” szó a görög művelt-
séggel rendelkező ember által használt, minden más kultúrában élő 
embert megbélyegző és megvető kifejezés volt, addig Pál szerint min-
denki „barbárrá” lesz, aki nem embertársa számára érthető módon 
fejezi ki magát, még ha a felsőbbrendűnek tekintett görög nyelvet be-
széli is. Természetesen ezt a szembeállítást Pál a nyelveken szólás nép-
szerűsége révén előállott korinthusi helyzetre vonatkoztatja. Elképzel-
hető, hogy a nyelveken szóló a gyülekezet többi „elmaradott” tagjától 
nagyobb megértést várt el különös megnyilatkozása iránt. Az apostol 
megfordítja a nézőpontot. Nem az értetlenkedőknek kell felzárkóznia 
a nyelveken szóló testvérekhez, hanem az utóbbiaknak kell ember-
számba venni a többieket, és számukra is felfoghatóan közölni mon-
danivalójukat. A minden nagyszerű kegyelmi ajándékot messze felül-
múló szeretet ugyanis ezt kívánja meg (lásd 12,31b). 

Végül is az apostol az értelmes beszéd mellett felvonultatott példák 
sorából most már minden kertelés és célozgatás nélkül levonja olvasói 
számára a tanulságot: Ilyenképpen ti is, mivel lelki jelenségekért 
rajongó emberek vagytok, a gyülekezet épülését tartsátok szem 
előtt, hogy gyarapodhassatok. Amint már nem egyszer tanúi lehet-
tünk (vö. 1Kor 12,1.31; 14,1.18), Pál megítélése az Isten Lelkének 
kegyelmi ajándékai körül Korinthusban kialakult helyzetről most sem 
elnagyolt, hanem rendkívül körültekintő. Nem akarja száműzni a gyü-
lekezet életéből a nyelveken szólást, nem nyilvánít olyan véleményt 
róla, amelyből elutasításra következtethetnénk, sőt rendjénvalónak 
tartja a lelki jelenségek csodálatát. Viszont nyomatékosan kéri, hogy a 
gyülekezet épülésének, előrehaladásának szempontja minden mást megelőzzön. 
A 4. vers magyarázatánál már szó esett arról, hogy a nyelveken szóló 
elsősorban saját lelki meggazdagodására vágyik, pedig az ő gyarapodá-
sa is a gyülekezet épülésének, a gazdag gyülekezeti élet kialakulásának 
a függvénye. Ha tehát valaki még többet szeretne meríteni Istennel 
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való kapcsolatából, járuljon hozzá adottságaival a gyülekezet épülésé-
hez, legyen kész közölni javait a többiekkel, hogy maga is előbbre jut-
hasson. 

(13—15) Mindezt figyelembe véve a nyelveken szólás tekintetében 
követendő gyakorlatot Pál a következőképpen vázolja fel: Aki nyelve
ken szól, imádkozzék, hogy meg is magyarázza. Amint ezt már 
többször is megfigyelhettük, Pál nem söpri félre a nyelveken szólás 
adományát, de megkívánja, hogy az egész gyülekezet hasznot húzhas-
son belőle. Ezért kell a többiek számára felfoghatatlan mondanivalót 
a nyelveken szólónak mintegy lefordítania. Ez viszont rendszerint nem 
telik tőle. Lehet, hogy azért, mert maga sem érti, amit mond,420 de az 
is elképzelhető, hogy érti ugyan, de nem tudja érthetően továbbadni. 
A nyelveken mondott közlés megfejtése ugyancsak Isten Lelkének aján-
dékai közé tartozik (lásd 1Kor 12,10.30), s ha ez a képesség nem ada-
tik meg magának a nyelveken szólónak, akkor olyan valakire van szük-
ség, aki rendelkezik ezzel a képességgel (lásd 1Kor 14,27). Mivel a 
nyelveken szólás értelmezéséhez Isten Lelkének közbelépése szükséges, 
a nyelveken szólónak mindenképpen imádkoznia kell, hogy ez valamikép-
pen meg is történjen. Könyörgésének módjáról nem szól az apostol. 
Nem valószínű, hogy ez is „nyelveken” történik.421 Inkább olyan fenn-
hangon elmondott imádságra kell gondolnunk, amelyhez az egész gyü-
lekezet csatlakozni tud.

A nyelveken történő megnyilatkozás magyarázatára pedig Pál érve-
lése szerint a jelenség természete miatt van szükség. Ha ugyanis ő 
történetesen nyelveken szólva imádkozik, a lelke imádkozik, az 
értelme azonban terméketlen marad. Már az előbb intette a nyelve-
ken szólót arra, hogy imádkozzék rejtélyes szóáradatának megfejtésé-
ért. Most azonban az apostol magáról a nyelveken szólás jelenségéről 
beszél úgy, mint imádságról. Ez érthető is, ha számításba vesszük, hogy 
szerinte a nyelveken szóló nem emberekhez, hanem Istenhez szól (lásd 
2. vers), vagyis imádkozik. Imádsága azonban nem teljes értékű, mert „ér-
telme terméketlen marad”. Ezért is szorul rá a „nyelvek” valamilyen 

420 Lásd Schrage 1991—2001, 3. 389. o. 74. jegyz.
421 Lásd uo. 397. o. 128. jegyz.
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magyarázatára mind maga a nyelveken szóló, mind pedig különös „elő-
adásának” fültanúi. 

Pál már eddig is utalt rá, most azonban félreérthetetlenül kimondja, 
hogy a legfőbb kifogása a nyelveken szólás jelenségével szemben az 
értelem () hiánya. Ezt gondolatmenetének végén még élesebben is 
megfogalmazza: „A gyülekezetben inkább öt szót akarok szólni érte-
lemmel, mint tízezer szót nyelveken” (19. vers). Nem egy magyarázó 
meglepődik Pálnak azon az igyekezetén, amellyel az észnek, általában 
az értelmi tevékenységnek a súlyát és tiszteletét helyre akarja állítani 
a keresztyén gondolkodásban, holott az okoskodásban a hitre jutás 
egyik legfőbb akadályát látja (vö. 1Kor 1,23; 2,1; 2,13kk).422 

Az ókori görögségre valóban jellemző volt a ragaszkodás a filozófiai 
gondolkodást is megteremtő ésszerűséghez, és ez a hajlandóság külö-
nösen az isteni dolgokban nem mindig volt szerencsés. Viszont a görög 
lelkiségnek volt egy kevésbé ismert vonulata, amely többek között a 
misztériumkultuszokban, a jóshelyek és jóslatok tiszteletében tört fel-
színre. Maga az értelem egyik fő apostola, Platón mondja egyik dialó-
gusában: „Amíg az értelem kincsének birtokában van, nincs oly ember, 
aki képes volna verset költeni vagy jövendőt mondani.”423 Úgy látszik, 
Pálnak a nyelveken szólásról kialakított álláspontjával a görög lelki 
alkatnak ez utóbbi igényével kell szembeszállnia, éppen az ésszerű ség 
érdekében. Mert számára az ember értelme Istentől kapott eszköz, 
amelyet jóra és rosszra is fel lehet használni. Lehet az Isten ismeretével 
szemben emelt bástya (lásd 2Kor 10,5), de segítség is az evangélium 
üzenetének megértéséhez. Tudomására kell hozni ugyanis mindenkinek, 
amit Isten tett érte Krisztusban.424 Erre viszont a nyelveken szólásban 
jelentkező érzelmi állapotok nem alkalmasak. 

Pál rendkívül következetes állásfoglalásában. Bármennyire is elfo-
gultak a korinthusiak a nyelveken szólást illetően, ő mégsem veti el 
mindenestől magát a jelenséget, nem akarja kirekeszteni a gyülekezet 
istentiszteleti életéből. Csak nem hajlandó előnyben részesíteni a gyüleke-

422 Vö. Bultmann 1959, 211. kk. Behm: ThWNT 4. 957. o. Bornkamm 1970, 119. 
kk. Käsemann 1982, 1. 120. o.

423 Ión 534b in: Platón 1984, 1. 317. o.
424 Lásd az 5. vers kibontásánál.
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zet és a hívő ember számára fontosabb kegyelmi ajándékok ellenében. 
Mert hát mi is a helyzet, amit fontolóra kell vennünk? — teszi fel a 
kérdést. Amint láttuk, a nyelveken szólás imádságnak tekinthető. Ez 
azonban nem zárja ki, hogy értelmemmel is számot tudjak adni arról, 
amit Isten elé viszek imádságban. Ha az imádság és a magasztalás fe-
lelet az evangélium érthető szavára, az imádságnak is feltétlenül tuda-
tos tevékenységnek kell lennie. Ezért ha már a nyelveken szólás imád-
ságnak tekinthető, akkor Pál azt tartja magára nézve is helyénvalónak, 
hogy imádkozzék lélekben, de imádkozzék értelemmel is, dicsé
retet zengjen lélekben, de dicséretet zengjen értelemmel is. Az 
imádságnak és a magasztalásnak erről a kettős sajátosságáról semmi-
képpen sem tanácsos lemondani, mert ha az ember megteszi, nem fog 
teljes lényével, mindenestől Isten felé fordulni. 

(16—17) Ám az értelemmel meg nem fejthető nyelveken szólás nem 
képes ápolni és erősíteni a gyülekezet tagjainak egymást támogató kö-
zösségét sem. Pontosabban: így nem fognak tudni együtt Istenhez fo-
lyamodni és együtt hálát mondani neki. Mivel ha csak lélekben mon
dasz áldást — érvel az apostol —, az, aki a be nem avatott helyzetében 
van, miként mondjon áment a te hálaadásodra? Minthogy amit 
mondasz, nem érti. 

Ezek a mondatok sok tekintetben éles fényt vetnek az első keresz-
tyén gyülekezetek belső viszonyaira. A Krisztust keresők mindenekelőtt 
rendszeresen tartottak összejöveteleket, mégpedig valószínűleg szom-
bat este és vasárnap, „az Úr napján” hajnalban (lásd Jel 1,10). Ezek az 
alkalmak nyitottak voltak a különböző hitbeli állapotban levő gyüleke-
zeti tagok előtt, az „erősek” és „gyengék” előtt (vö. 1Kor 8,10kk; Róm 
14,1kk), sőt a döntésre még nem jutott érdeklődők előtt is (vö. 1Kor 
14,23). A „kezdőket” sem zárták ki az imádkozás alkalmairól, és re-
mélték, hogy az „ámen” kimondásával egyetértésüket fogják kifejezni 
az imádságra indítást kapott gyülekezeti tagok mondataival. 

Isten ószövetségi népének örökségeként maga Jézus is élt a héber 
eredetű „amén” (: úgy van, úgy legyen!) ünnepélyes megerősítő ki-
fejezéssel. A Septuaginta, az Ószövetség görög fordítása  for-
mában adja vissza, amely magyarul annyit tesz, mint „történjék meg!” 
(vö. Mk 14,30 stb.). Ez a zárszó az imádság végén kezdettől fogva he-
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lyet kapott a keresztyén gyülekezet istentiszteleti és kegyességi életé-
ben (vö. 2Kor 1,20; Gal 6,18). 

Az ilyen vegyes összetételű gyülekezetekben, amilyen a korinthusi 
is lehetett, nyilván szép számmal voltak olyanok is, akik avatatlanok, 
vagyis e tekintetben járatlanok lévén, nem tudtak mit kezdeni a nyel-
veken szólás jelenségével. Ha pedig nem értették az így mondott imád-
ságot, nem is tudták egyetértőleg rámondani az „ámén”-t. Nem arról van 
szó, hogy a nyelveken hangzó imádság Isten elől is rejtve van, ezért 
nem is tekinthető imádságnak. Mert te ugyan helyénvalóan adsz 
hálát, ellenben a másik nem épül belőle — így Pál. Ilyenformán nem 
az imádkozó, hanem az avatatlan marad ki az imádság hasznából, és 
nem viszi többre Istennel való kapcsolatában. Végül is a nyelveken 
szólás adományára is vonatkozik az a felismerés, hogy gyakorlása csak 
„a szeretet mindent felülmúló útját” (lásd 1Kor 12,31b) követve felel-
het meg a rendeltetésének. 

(18—19) Az apostol — nála egyáltalán nem kivételes esetként (vö. 
1Kor 4,14kk; 8,13; 9,19kk; 11,1; 11,32) — ezúttal is önvallomással he-
lyezi el a zárókövet gondolatmenetére. Sarkítottan fogalmaz, hogy állás-
foglalását a felmerült kérdésben félreérthetetlenné tegye. Hálát adok 
az Istennek, hogy mindnyájatoknál különbül szólok nyelveken. 
Ellenben a gyülekezetben inkább öt szót akarok szólni az értel
memmel, mint tízezer szót nyelveken. 

Ezek szerint Pál a saját gyakorlatából, és nem csupán megfigyelőként 
szerzett tapasztalatokat a nyelveken szólásról. Annyira nem utasítja el 
ezt a jelenséget, hogy hálát ad Istennek, amiért őt is részesítette ebben 
az adományban. Leveleiben csak itt találjuk nyomát annak, hogy ő sem 
volt híján ennek a képességnek. Himnikus magaslatokra nemegyszer 
ragadtatja magát (vö. 1Kor 13; 15,54—55; Róm 8,28—39; 11,33kk),  
de az így született sorok mindig megmaradnak az érthetőség hatá-
rain belül. Nem tekinthetők tehát nyelveken szólásnak. Talán a 2Kor 
12,1kk-ben leírt „mennyei utazásban” találhatunk utalást ezzel a kariz-
mával rokonítható esetre, amikor érthető emberi nyelven kifejezhetet-
len, megrendítő mennyei kinyilatkoztatásban részesült. Bár levelei ből 
nem támasztható alá minden kétséget kizáróan ennek a kar izmának a 
birtoklása, állításának hitelét mégsem vonhatjuk kétségbe. Különben a korin-
thusiak lettek volna az elsők, akik szavait megcáfolhatták volna. Érde-
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mes ebben az összefüggésben Kálvin észrevételét megfontolni. Szerin-
te Pál azért hivatkozik a nyelveken szólásban való jártasságára, hogy ne 
az legyen a látszat, mintha az irigység vezetné őt a bírálatban azokkal 
szemben, akik ezzel a képességgel rendelkeznek.425 

Más kérdés, hogy miként kell értelmeznünk a „mindnyájatoknál kü-
lönbül szólok nyelveken” kijelentést. Vajon csupán szónoki hiperbola, 
túlzás a mondanivaló hatásának fokozása érdekében? Emellett szólna 
az a körülmény, hogy az ezen a téren mutatkozó teljesítményt aligha 
lehet megmérni. Schrage komolyan veszi az állítást, ám nem a meg-
nyilvánulás módjára vagy átélésének mélységére vonatkoztatja, hanem 
az előfordulás gyakoriságára tett megjegyzést lát benne.426 Még talán 
szó lehet a megszólalás terjedelmes voltáról is. Ahogy Barrett is véli, 
amikor „kvantitatív” értelmet tulajdonít a szónak, amellyel Pál a maga 
teljesítményét minősíti.427 Ezt támasztaná alá a következő mondatban 
a még túlzásnak is soknak tűnő „nyelveken elhangzó tízezer szó” em-
legetése. 

Még sarkítottabb az előző mondatnál a gondolatmenetet összefog-
laló csattanó: Bár magam nem nélkülözöm a nyelveken szólás adomá-
nyát — mondja Pál —, mégis a gyülekezetben inkább öt szót akarok 
szólni az értelmemmel, mint tízezer szót nyelveken. Számára a 
gyülekezet nyilvánossága előtt nagyobb súlya van Isten igéje öt érthe-
tő szavának, mint az Isten közelségének hatására megittasult lélekből 
feltörő, felfoghatatlan nyelveken elhangzó tízezer szónak. Nem mintha 
az evangélium üzenetét az emberi ész mérlegére tehetnénk, vagy az 
ember értelmével beláthatná az evangélium igazságát. Pál nem amellett 
van, hogy az evangélium ésszerű, hanem amellett, hogy érthető. A kettő 
nem ugyanaz. Abból valóban semmiképpen nem enged, hogy az evan-
gélium híradás Istennek Jézus Krisztus által végbevitt szabadító tettei-
ről, és ennek megfelelően érthetőnek kell lennie, mert minden híradás 
értelmét veszti, ha az üzenet érthetetlen módon, rejtjelesen fogalma-
zódik meg.

425 Kálvin 1920, 192. o. Vö. még Schrage 1991—2001, 3. 403. o. 167. jegyz.
426 Uo. 403. o.
427 Barrett 1968, 321. o.

Korinthus.indd   637 2008.04.02.   8:22:19



638

3. f) a nyelveken szólás és a prófétálás  
eltérô hatása (14,20—25)

(20) Testvéreim, ne legyetek gyermekek az értelmes gondolkodás 
terén,1 hanem a rossz terén2 legyetek kiskorúak, az értelmes gon
dolkodás terén viszont legyetek felnőttek!3 (21) A törvényben 
meg van írva:4 „Idegen nyelveken és idegenek ajkán fogok szólni 
ehhez a néphez, és így sem fognak rám hallgatni, így szól az Úr.”5 
(22) Úgyhogy a nyelveken szólás jelül szolgál, de nem a hívőknek, 
hanem a hitetleneknek, a prófétálás viszont nem a hitetleneknek, 
hanem a hívőknek. (23) Ha tehát az egész gyülekezet ugyanoda 
összejön, és mindenki nyelveken szól, ám bejöttek avatatlanok és 
nem hívők6 is, nem azt fogjáke mondani, hogy őrjöngtök?7 (24) 
Ha pedig mindnyájan prófétálnak, de bejött valaki, aki nem hívő 
vagy avatatlan,8 mindnyájuk révén ráébred az igazságra,9 és mind
nyájuk révén találó megítélésben lesz része,10 (25) a szívének tit
kai nyilvánvalóvá lesznek, és így, miután arcra borul, imádja az 
Istent, hirdetve, hogy „valóban, az Isten közöttetek van”.11

a Szöveg érteLme 1az értelmes gondolkodás terén: az eredeti görög 
szövegben található kifejezést ( ) — ami egyébként hapax legome-
non, azaz az Újszövetségben egyedül itt elôforduló szó — a magyarban szük-
séges kissé körülírni. a görög szó egyes számban az értelmet vagy annak 
szervét, a „szürkeállományt” jelenti. jelen esetben azonban többes számban 
találjuk, amit nem tudunk másként, csak a „gondolkodás” szóval visszaadni. 
a szövegösszefüggés annak a hangsúlyozását is megkívánja, hogy ebben az 
esetben értelmes gondolkodásról van szó. — a „terén” határozószóval a da-
tivus respectivus nyelvtani alakzatot próbáljuk visszaadni, amellyel azt fe-
jezzük ki, hogy valamire tekintettel, valamire vonatkozóan állítunk valamit. 

2a rossz terén: Itt is dativus respectivus adja meg a helyes értelmet, mint 
azt az elôzô megjegyzésben is megfigyelhettük. — a magyarázók többsége 
a görög  szót „gonoszság”-nak, „rosszindulat”-nak fordítja, mintha csu-
pán az ember magatartását jellemezhetné. a fogalom azonban általánosabb 
értelmû. Lehet rossz az is, ami egy nap folyamán érheti az embert (lásd mt 
6,34). Itt, a levélnek ezen a helyén is inkább ez utóbbi esetrôl van szó, mert 
nem valószínû, hogy az apostol a rajongást a nyelveken szólásért rosszin-
dulatból eredônek tekintené. rossz ebben az esetben az a sokrétû káros 
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fejlemény, amely ebbôl a részrehajlásból következik. érdemes róm 16,19-et 
elolvasni, ahol nagyon hasonló intelmet találhatunk. 

3gyermekek..., kiskorúak..., felnôttek: Pál nemegyszer példálózik az élet-
kor különbözô szakaszainak tulajdonságaival (vö. 1thessz 2,7; 1kor 2,6; 
3,1; 13,10—11; gal 4,1kk stb.). most a  szót, habár „tökéletes”-t, „nagy-
korú”-t is jelenthet, „felnôtt”-nek fordítottuk, mert a helyzetnek és a monda-
nivaló szándékának ez felel meg leginkább.428 

4A törvényben meg van írva: a „törvény” központi fogalom Pál Isten dol-
gairól kifejtett álláspontjában. Itt azonban nincs teológiai súlya, mert vele 
csupán a Szentírás egy igehelyére hivatkozik. a Szentírás (az ószövetség) 
gyakran használt korabeli megjelölése: „a törvény és a próféták” (vö. mt 5,17; 
7,12 stb.). a gond abból adódik, hogy a Pál által idézett hely ézs 28,11—12-ben 
található, tehát nem a törvényben, hanem a prófétáknál keresendô. két meg-
oldás lehetséges: Pál rosszul emlékezett az idézet helyére, és ez, mint min-
denkivel, vele is elôfordulhatott. De talán inkább arról van szó, hogy a „tör-
vény” kifejezéssel a Szentírás egészét jelöli meg, amint ezt nemegyszer jános 
evangélista (10,34; 12,34; 15,25) és a rabbik is megtették.429 

5„Idegen nyelveken és idegenek ajkán fogok szólni ehhez a néphez, 
és így sem fognak rám hallgatni, így szól az Úr”: az idézet ézs 28,11—12-bôl 
való, de nem követi szó szerint sem a héber eredeti szöveget, sem a Sep-
tuaginta görög fordítását. Lehet, hogy Pál emlékezetbôl idéz, de elképzelhe-
tô az is, hogy az idézetet a mondanivalójához igazítja.430 

6avatatlanok és nem hívôk: az „avatatlan” kifejezés valószínû értelmérôl 
lásd a 14,16-hoz fûzött 23. számú szövegértelmezô jegyzetet. ott azt is 
jeleztük, hogy a fejezetnek ezen a helyén már más jelentés is társulhat a 
fogalomhoz. valószínûleg itt olyanokról van szó, akik csupán érdeklôdôk, 
és még nem döntöttek a gyülekezethez való csatlakozásról, hiszen ôk „be-
jöttek”, mint akik kíváncsivá lettek az istentiszteleti alkalmakon zajló ese-
ményekre.

a „nem hívôk” fordítás tudatos döntés eredménye. a fordítók szinte ki-
vétel nélkül „a hitetlen” formában fordítják az  szót, mert olyasféle 
ítéletet vélnek felfedezni benne, amilyenre a 22. vers enged következtetni, 
ahol azok kerülnek szóba, akik számára a nyelveken szólás jelül szolgál, 
nyilván hitetlenségük kimutatására. tôkés István egyenesen „közömbösöket 

428 Vö. Delling: ThWNT 8. 76—77. o. Hübner: EWNT 3. 822. o.
429 Bill 3. 463. o. Vö. Lindemann 2000, 308. o.
430 Lásd Schrage 1991—2001, 3. 405. o.
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vagy épp ellenséges indulatúakat” lát bennük.431 a 23. és 24. versekben ol-
vashatók azonban ellentmondani látszanak az ószövetségi idézetnek a 22. 
versben található magyarázatával. ez a feszültség leginkább a 22. versnek 
abból a megállapításából adódik, hogy „a prófétálás viszont nem a hitetle-
neknek, hanem a hívôknek” szolgál jelül. az ezt követô sorokban pedig Pál 
éppen arra a tapasztalatra emlékezteti az olvasóit, hogy „az avatatlanok és 
hitetlenek” a prófétálás nyomán fordultak az élô Istenhez. Pál gondolatme-
nete csak abban az esetben követhetô, ha a 22. és a 23—24. versben említett 
hitetlenek két külön csoportot képviselnek. az elsô esetben az ószövetségi 
idézet értelmében olyan emberekrôl van szó, akikhez Isten szívük kemény-
sége miatt rejtélyekben intézi szavát. hasonló felismerés tükrözôdik a jézus 
példázataival kapcsolatban szerzett tapasztalatokban is. azt hihetnénk, hogy 
jézus a jobb megértés érdekében beszél példázatokban, pedig a példázatok 
„a kívül valóknak” rejtélyt jelentenek, hogy Istentôl eredô büntetésül „a látók 
ugyan lássanak, de felismerésre ne jussanak, a hallók ugyan halljanak, ám 
mégse értsenek” (mk 4,10kk és párh).432 ezzel szemben a 23—24. versben 
olyan avatatlanokról és „hitetlenekrôl” van szó, akiket Isten nem elidegení-
teni akar a nyelveken szólással, hanem hitre ébreszteni az érthetô prófétai 
szó igazságával. Lehet, hogy most még nem hisznek, de reménykedni lehet 
hitre jutásukban, hiszen megjelenésük a gyülekezet összejövetelén érdek-
lôdésre enged következtetni. ôket „hitetlennek” bélyegezni igazságtalan 
volna. a „nem hívô” fordulat viszont szótárilag teljes mértékben elfogadható, 
ugyanakkor csupán a pillanatnyi, de reményteli helyzetet tükrözi.

7ôrjöngtök: a görög ige () származékának tekinthetô a „mainasz” 
vagy „menád” fônév, amely azokat a bakkhánsnônek is nevezett asszonyokat 
jelölte meg, akik a görög mítosz szerint a bor istenének, Dionüszosznak az 
„ôrjöngô mámorban tomboló” kíséretét alkották.433 az istenség tiszteletére 
rendezett felvonulásokon, bakkhanáliákon részt vevô asszonyok ajzószerrel 
— borostyánlevelet rágva434 — ôrjöngô orgiába kergették magukat. nagyon is 
lehetséges, hogy az apostol szerint a gyülekezeti alkalmakon jelentkezô 
nyelveken szólás ilyen képzettársításokat ébreszthetett a megjelent avatat-
lanokban és nem hívôkben. 

8nem hívô vagy avatatlan: a 23. versben az így jellemzett embereket Pál 
már felsorolta, de most fordított sorrendben teszi ezt. ezt az úgynevezett 

431 Tőkés 1995, 377. o.
432 Lásd Barrett 1968, 323. o.
433 Mitológiai ábécé, 231. o.
434 Graves 1981, 1. 158. o.
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kiasztikus szerkesztést435 az ókorban más írók is kedvelték. ennek a stilisz-
tikai elemnek a magyarázat szempontjából nincs jelentôsége. 

9ráébred az igazságra: nem kétséges, ez a megoldás egyedülálló a ma-
gyar fordítói hagyományban. a károli-fordítás például „megfeddetésrôl”, a 
vulgata, Békés—Dallos, varga és tôkés (eredményes) „meggyôzésrôl”, az új 
protestáns fordítás „lelkére beszélésrôl” szól ezen a helyen. egyedi változa-
tot képvisel az 1973-as katolikus fordítás: az érdeklôdô résztvevôk „ellen 
érvelnek” a próféták.436 De ilyen és hasonló irányban keresi a megfelelô ki-
fejezést a külföldi magyarázók többsége is. nevezetesen Büchsel bûnbánat-
ra szóló felszólításra,437 Porsch pedig leleplezô és beismeréshez segítô pró-
fétai tevékenységre gondol.438 a fordítói döntéseknek ez a változatossága 
korántsem egyéni önkénybôl, hanem a szócsalád jelentéstartalmának sok-
rétûségébôl következik. az  görög igéhez tartozó szócsalád alapjelen-
tése valószínûleg „valamilyen rossz, másokat megszégyenítô dolgot alap-
jáig elmenôen megvizsgálni és nyilvánvalóvá tenni”.439 a fônévi alak — nem 
véletlenül — elsôsorban „bizonyíték”-ot (vö. zsid 11,1) jelent. mivel Pál a ma-
gát a prófétai szó által találva érzô avatatlanban vagy nem hívôben végbe-
menô folyamatot úgy jellemzi, hogy „szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek” 
(lásd 25. vers), az  fordításának valamiképpen ezt kell érzékeltetnie. 
a görög szöveg az érintett állapotát szenvedô igealakkal fejezi ki. a „ráéb-
redni” változat a megadott fordításban ennek akar eleget tenni. 

10találó megítélésben lesz része: az  fordulat értelmezésének 
nyilvánvalóan igazodnia kell az elôzô jegyzetben kifejtett állásponthoz. ha 
ott úgy értékeltük, hogy a „célszemély” a prófétai tevékenység következtében 
„ráébred az igazságra”, akkor ez feltételezi azt is, hogy az illetô a próféták 
révén részletekbe menô () és helytálló bírálatban részesüljön (). a 
fordítást tehát úgy kellett megfogalmazni, hogy az sem az erélytelenség, 
sem pedig a kérlelhetetlenség látszatát ne sugallja a próféták fellépésével 
kapcsolatban. 

11„valóban, az Isten közöttetek van”: ennek a sokatmondó tanúságtétel-
nek a megfogalmazása áthallás az ószövetségbôl, mégpedig ézs 45,14-bôl, 
ahol ezt találjuk: halld, Izráel népe, a pogányok „feléd fordulva leborulnak, 
feléd fordulva imádkoznak: Csak nálad van Isten, nincs máshol...” — a „kö-

435 BD 477. §. Siegert 1985, 197. o. 78. jegyz.
436 1339. o.
437 ThWNT 2. 471. o.
438 EWNT 1. 1042. kol.
439 Büchsel: ThWNT 2. 470. o. 2. jegyz.
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zöttetek van” helyett a „bennetek van”440 változat mellett is lehetett volna 
dönteni, mert az   kifejezés mindkét értelmezést lehetôvé teszi. ha-
sonló a helyzet Lk 17,21-ben is, ahol jézusnak Isten országáról mondott 
szavai is kétértelmûekké válnak, mert az   ugyancsak egyformán 
jelentheti, hogy az Isten országa „bennetek” vagy „közöttetek” van. teoló-
giailag súlyos következményekkel jár egyik vagy másik lehetôség elfogadá-
sa, mert az egyik esetben az ember belsô világába számûzzük azt, amirôl 
szó van, a másik esetben a közösség körében jelen lévônek tekintjük. nem 
kétséges, hogy az ószövetségi beágyazódás, nem kevésbé az apostol által 
feltételezett istentiszteleti közeg az utóbbi értelmezés mellett szól. 

a LevéLréSzLet kIBontáSa (20) Pál eddig a gyülekezet építésének 
szempontját szem előtt tartva (lásd 1Kor 14,3kk.12.17) tört lándzsát 
a prófécia kegyelmi ajándékának a nyelveken szólást felülmúló jelen-
tősége mellett. Most ezt a még Krisztusban nem hívők hitre segítésének, 
másképpen a missziónak a nézőpontjával egészíti ki. Tulajdonképpen 
ezúttal is a gyülekezet épülése a szívügye, de tudja, hogy a gyülekezet 
nem épülhet belterjesen, csupán önnönmagával elfoglalva. A gyüleke-
zet szilárd épületté többek között „a hívők számának növekedésével” 
(vö. ApCsel 4,4; 6,7; 11,21; 16,5; 18,8; 19,20) válhat. 

A gyülekezet tagjainak a közösség előmenetele érdekében mindenek-
előtt kellő belátásra kell eljutniuk a legszükségesebb lépések megtétele 
tekintetében. Ezért fordul hozzájuk testvéri szeretettel az apostol, és 
kéri őket, hogy ne legyenek gyermekek az értelmes gondolkodás 
terén. Lehet, hogy közülük sokan lenyűgözve csüngnek a nyelveken 
szólás jelenségén, de akkor olyanok, mint a gyermekek, akiket magával 
ragad minden, ami rendkívüli. A Krisztus hatókörében élők nem le-
hetnek ilyen gyanútlanok. Nekik is, mint a már felnőtt embereknek, 
használniuk kell értelmüket, és mérlegelniük kell mindennek a rendel-
tetését és következményét. Ha valamiben, akkor inkább a rossz terén 
legyenek kiskorúak — tanácsolja az apostol, s ne olyan minden hájjal 
megkentek, amilyenek a felnőttek tudnak lenni. Az értelmes gondol
kodás terén viszont annál inkább legyenek felnőttek. 

(21—22) Érett ésszel kell elgondolkozniuk azon, ami Isten törvé

440 Így Tőkés 1995, 379. o.
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nyében, az Ószövetségben már meg van írva: „Idegenek ajkán fogok 
szólni ehhez a néphez, és így sem fognak rám hallgatni, így szól 
az Úr.” Pál szerint nagyon tanulságos, és a nyelveken szólás felérté-
kelése esetében különösen is megfontolandó ez az igehely. Általában 
Isten érthető szóval teremt kapcsolatot népével, és a megszólított em-
beren múlik, hogy enged-e, vagy ellenáll az ő igéjének. 

De túl egyszerű volna ezen a téren mindent az ember fogékonysá-
gától függővé tenni. Előfordul, hogy Isten maga fordul zavarba ejtő 
módon népéhez, amint ez az idézett ézsaiási hely (28,11—12) szerint 
is megtörténik. Ebben az esetben az ember, még ha akarná is érteni, 
értetlenül fogadja Isten közeledését. Hasonló a helyzet Mk 4,10kk versei 
szerint Jézus példázatokban elhangzó igehirdetésével kapcsolatban is. 
Azt hihetnénk, hogy Jézus példázatai „Isten országának titkait” hiva-
tottak feltárni. Valóban ez a céljuk, de ha hiányzik a hallgatóból a hit 
készsége, akkor a példázat rejtély marad számára, és így hitetlenségét 
nyilvánvalóvá tevő „jellé” válik. 

Pál szerint ez a különös folyamat megy végbe a nyelveken szólás 
esetében is. Amint Ézsaiásnál az érthetetlen idegen nyelv jele Isten 
ítéletének az ő népén, úgy a nyelveken szólás is jelül szolgál, de 
nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. A nyelveken szólás is ke-
gyelmi ajándék, tehát köze van Istenhez és az ő Lelkéhez. De elidegení
tő hatása van azokra, akik járatlanok Isten dolgaiban, és fenntartásaik vannak 
Istennel szemben. Éppen ezért, bár az előzőek értelmében a nyelveken 
szólás képes felfedni és az érintettben tudatosítani a hitetlenséget, 
hitre azonban nem tud vezetni. Ezzel szemben a prófétálás, Isten 
örömüzenetének érthető és ihletett hirdetése, legyen az akár „öt értel-
mes szó” (lásd 19. vers), nem a hitetleneknek szánt leleplezés, hanem 
az arra nyitott hívőknek szóló tanúságtétel. Végeredményben tehát a 
prófétálás kegyelmi ajándéka annyiban múlja felül a nyelveken szólást, 
hogy míg az utóbbi akadályt jelenthet a hit útján, az előbbi a hitre jutás 
eszköze Isten kezében.

(23—25) Az Isten Lelke szóban forgó két kegyelmi ajándékának el-
térő hatása nem elméleti lehetőség, hanem a gyülekezet istentisztele-
ti életét nagymértékben befolyásoló gyakorlati fejlemény. A Pált fog-
lalkoztató kérdés az, hogy mit vált ki az egyik vagy a másik kegyelmi 
ajándéknak a jelentkezése a Titiusz Jusztusz (ApCsel 18,7) vagy Szte-
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fanász (1Kor 1,16; 16,15.17) nagyobb befogadóképességű otthonába 
összegyűltekben, különösen az alkalmakon csak újólag megjelenő „ava-
tatlanokban” és még „nem hívőkben”. 

Mert ha az egész gyülekezet ugyanoda összejön, tehát nem ma-
gánjellegű az alkalom, és — tegyük fel — mindenki nyelveken szól, ám 
bejöttek avatatlanok és még nem hívők is, nem azt fogjáke mon
dani, hogy őrjöngtök? Az apostol eszmélkedésre késztető kérdése 
először is az első gyülekezetek életének egy fontos vonására világít rá. 
Nem zárkóztak el az érdeklődők elől, nyitott és befogadó közösség voltak. 
A még nem hívőket a gyülekezet belső életén keresztül is igyekeztek 
a Krisztus-hitre elvezetni. Az istentiszteleti összejöveteleket is a hit-
térítés alkalmaivá tették. Ezért nem mindegy, hogy elsősorban a még 
tájékozatlanok és a hit döntésére még el nem jutottak milyen véleményt 
alakítanak ki az együttléten tapasztaltakról. Ha ott csak a nyelveken 
szólás jelenségével találkoznak, nem fognak-e téves következtetésre 
jutni? Pál valószínűleg nem attól tart, hogy elmeháborodottak gyüle-
kezetének fogják minősíteni a Krisztus nevében egybegyűlteket. Ha-
sonló vallásos jelenségekről másutt is szerezhettek tapasztalatokat. 
Inkább az a félő, hogy összetévesztik valamiféle önkívületi állapotot 
kedvelő és a híveket ilyenbe hajszoló misztériumkultusszal, vallásos 
áramlattal. 

A hit szempontjából szerény hozadékot jelentő nyelveken szólással 
szemben a prófétálás az újszövetségi időben (vö. 2Kor 10,8)441 össze-
hasonlíthatatlanul életbevágóbb és üdvösebb szerepet tölthet be: létre
hozhatja a találkozást az embert kereső Isten és az Istent nélkülöző ember 
között. Hiszen a próféta nemcsak tanít valamit Istenről, hanem Isten 
nevében szól azokhoz, akikhez küldetett. Ezért ha a gyülekezet össze-
jövetelén mindnyájan prófétálnak, ám bejött valaki, aki nem hívő 
vagy avatatlan, mindnyájuk révén ráébred az igazságra, és mind
nyájuk révén találó megítélésben lesz része, a szívének titkai nyil
vánvalóvá lesznek, és így, miután arcra borul, imádja az Istent, 
hirdetve, hogy „valóban az Isten közöttetek van”. 

Hasonló módon írja le Pál a Római levélben az eseményeknek azt a 
láncolatát, amely Istentől indul ki, majd az emberhez érkezik meg, 

441 Idézzük fel a fejezet 2—4. verseinek kibontásánál mondottakat.
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amelynek eredményeként végül is Isten és ember egymásra talál: „Ugyan-
is aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hát hogyan hívhatnák 
segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan hihetnének abban, akiről 
nem hallottak? Hogyan hallhatnának pedig róla igehirdető nélkül? Ho-
gyan hirdetnék, ha nem küldetnének?” (10,13kk) Nem lehet kétséges: 
ugyanezt az összekapcsoló, katalizátori szerepet tulajdonítja jelen eset-
ben az apostol a gyülekezetben fellépő prófétáknak is.

Van azonban a gyülekezeti együttléten fellépő próféták tevékenysé-
gének leírásában valami többlet is a Római levélből vett idézethez ké-
pest. Az istentiszteletre betévedt „avatatlan és még nem hívő” a pró-
féták igehirdetése nyomán találva érzi magát, mert az emberi állapot 
személyre szabott megítélését, diagnózisát hallja ki belőle, és ennek kö-
vetkeztében az ily módon érintett igehallgató „ráébred az igazságra”, 
és „találó megítélésben részesül”. Nem mintha valaki tájékoztatta vol-
na az illető prófétát az ott ülő avatatlan vagy még nem hívő viselt dol-
gairól, és ezért szolgálata személyeskedésnek minősülhetne. Éppen az 
rendíti meg az addig mit sem sejtőket, hogy szívüknek olyan titkai 
lesznek nyilvánvalóvá, amelyekről eddig maguknak sem volt tudomá-
suk, vagy legalábbis nem ilyenformán. A próféták szavát kétségtelenül 
valamely felsőbb hatalom által ihletett beszédnek fogják fel. Nem csak 
Pál az, aki tud a hirdetett igének erről a tulajdonságáról. János Jézusról 
vallja, hogy „neki nem volt szüksége arra, hogy valaki tanúskodjék 
számára az emberről. Tudta, hogy mi lakik az emberben” (Jn 2,23; vö. 
Jn 4,25; 21,17). 

A magukat találva érző résztvevők jól értik a megrendítő tapaszta-
latot. Eltűnik számukra az őket körülvevő gyülekezet, még az őket 
szíven találó próféták személye is háttérbe szorul, és egyedül Isten az, 
aki előtt állnak, akivel számolniuk kell, és aki előtt meg kell találniuk 
a helyüket. Amikor arcra borulnak, az Ószövetség szavaival visszaadott 
hitvallásban (lásd Ézs 45,14) vallják meg frissen kapott felismerésüket: 
„Valóban, az Isten közöttetek van!” Elképzelhető, hogy az élő Istennel 
való megrendítő találkozásnak ebbe a leírásába belejátszik a damasz-
kuszi út emléke is, amikor Pálnak szintén a földre kellett hullania (vö. 
ApCsel 9,4; 22,7; 26,14) a láthatatlan isteni világ ilyen váratlan feltá-
rulkozása előtt. De nem egyedül az apostol az, aki ebben az Istennel 
való személyes találkozásban látja az érthető ige hirdetésének végső 
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célját. A samáriai asszony falujának lakói János evangéliumában így 
adják vissza, ami velük történt: „Többé már nem a te beszéded alapján 
hiszünk, mert mi magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ez a Jézus 
a világ üdvözítője.” (4,42) Még világosabban fejezi ki magát ugyancsak 
János evangéliumában az Ura elé boruló hitetlenkedő Tamás, miután 
a Feltámadott megjelent neki: „Én Uram, és én Istenem!” (Jn 20,28)

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy azok a hitüket meg-
valló emberek, akikről az apostol szól, bizonyára mind ez idáig több 
istent imádó, bálványszobrok előtt áldozó pogányok voltak (lásd 1Kor 
10,19—20.28). De tartozhattak a görög istenek gyarlóságáról kerengő 
kusza történetektől megcsömörlött nem kevés cinikus „felvilágosult” 
közé. Most pedig az egyetlen, valóságos és élő Istenről tudnak és valla-
nak, akiben olyan Istenre találtak, aki láthatatlan és kiábrázolhatatlan. 
Ráadásul azzal az Istennel van dolguk, aki nem valahol a távoli szfé-
rákban él, hanem egészen közel van hozzájuk, mégpedig az ő népének kö
zösségében. Ezekre a felismerésekre juttatta el őket a prófétálás kegyel-
mi ajándéka. Mert a nyelveken szólás lenyűgözheti ugyan az embert, 
de az élő Istennel való személyes közösségre eljuttatni valakit egyedül 
a közérthető, ihletett prófétai szó képes.

3. g) nyelveken szólók és próféták  
az összejövetelen (14,26—40)

(26) Nos tehát, mi a helyzet,1 testvérek? Amikor összejöttök, kiki 
előáll2 zsoltárral,3 előáll tanítással, előáll kinyilatkoztatással, elő
áll nyelveken szólással, előáll ennek magyarázatával. Mindez le
gyen az építés szolgálatában! (27) Akár nyelveken szól valaki, 
kettesével tegyék, vagy legfeljebb hárman, és egymás után, és egy 
magyarázza meg! (28) Ha pedig nem volna magyarázó,4 hallgasson 
a gyülekezetben, de szóljon önmagához5 és Istenhez! (29) Prófé
ták pedig ketten vagy hárman szóljanak,6 és mások7 ítéljék meg! 
(30) Ha pedig másvalaki kinyilatkoztatásban részesül, amint ott 
ül,8 az előző9 hallgasson! (31) Ugyanis egyenként mindnyájan pró
fétálhattok, hogy mindenki okulhasson,10 és mindenki biztatás
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ban11 részesülhessen. (32) Egyúttal a prófétákban megnyilatkozó 
lélek12 alárendeli magát a prófétáknak, (33) mert Isten nem a fel
fordulás, hanem a békesség Istene. 

Amiképpen a szentek13 minden gyülekezetében,14 (34)15 az asz
szonyok16 legyenek csendben az összejöveteleken,17 mert nincs 
megengedve nekik a beszéd, hanem legyenek engedelmesek,18 
amint a törvény is mondja.19 (35) Ha pedig valamiről tudni sze
retnének,20 otthon, a hozzájuk tartozó férfiaktól21 kérdezzék meg. 
Mert visszatetsző22 dolog asszonynak beszélni az összejövetelen. 
(36) Vagy talán tőletek indult ki az Isten igéje, vagy egyedül hoz
zátok érkezett el? 

(37) Ha valaki prófétának tartja magát, vagy a Lélek birtokosá
nak,23 ismerje fel arról, amit írok nektek, hogy az Úr parancsolata24 
az. (38) Ha pedig valaki nem veszi tudomásul, nincs tudomásul 
véve!25

(39) Úgyhogy, testvéreim, buzgón törekedjetek26 a prófétálásra, 
és a nyelveken szólást se akadályozzátok! (40) Csakhogy minden 
illendően és rendezetten történjék!

a Szöveg érteLme 1Nos tehát, mi a helyzet (T  ): a fordulattal 
már volt dolgunk 14,15-ben, és ott is az elôzôekbôl levont következtetést 
vezeti be. 

2elôáll: Szigorúan véve az eredeti szót () „kinek-kinek van” (zsoltára 
stb.) formában kellene fordítani. De a gyülekezeti tag nem egyszerûen bir-
tokolja, amije van, hanem a gyülekezet számára van neki valamije. az sem 
baj, ha olyan fordítást választunk, amely nem dönti el, hogy „hozott” anyag-
ról van-e szó, vagy rögtönzésrôl. ezt kell valamiképpen visszaadni, anélkül, 
hogy a fordítói megoldás erôltetetten hangozna. 

3zsoltárral: ugyanazt a szót találjuk az eredeti szövegben, amellyel a gö-
rög nyelv az ótestamentumi zsoltárokat megnevezi. Bár Lindemann hübner-
re hivatkozva úgy véli, hogy a korinthusi összejöveteleken valóban az ó-
szövetségbôl származó zsoltárokat énekeltek,442 de a magyarázók többsége443 
ôskeresztyén lelki énekekre (vö. 1kor 14,15; kol 3,16; ef 5,19), sôt „alkalmi-

442 Lindemann 2000, 313. o.
443 Például Conzelmann 1969, 288. o. 39. jegyz. Ch. Wolff 1982, 138. o. Tőkés 

1995, 380—381. o. Schrage 1991—2001, 3. 446. o.
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lag szerzett”444 himnuszokra gondol. mindkét lehetôség mellett lehet újszö-
vetségi érveket felhozni. 

4Ha pedig nem volna magyarázó: a „magyarázó” () szó a 
szövegben névelô nélkül áll. kiléte tehát nem egészen világos. Lehet, hogy 
Pál az egyik nyelveken szólótól várja el a zavaros mondanivaló értelmezését, 
vagyis ô legyen egyúttal a magyarázó is. ha erre nem képes, akkor maradjon 
csendben. 1kor 14,5.13 alapján ez a feltételezés nem tekinthetô kizártnak. 
viszont 1kor 12,10-bôl arra következtethetünk, hogy „más” az, aki nyelveken 
szól, és másvalaki magyarázza meg a nyelveken szóló érthetetlen szavait. 
ebben az esetben kell lennie az összejövetelen valakinek, aki rendelkezik a 
nyeleveken szólás magyarázatának karizmájával. ha nincs ilyen, akkor hall-
gasson az, aki indíttatva érzi magát a nyelveken szólásra. az elsô változat 
tûnik életszerûbbnek, hiszen maga a nyelveken szóló a legilletékesebb szá-
mot adni arról, ami feltorlódott bensôjében.445 

5de szóljon önmagához: vajon mit rejt magában ez az apostoli irányelv? 
mert miként is szerezhet tudomást a már zajló összejövetel folyamán a nyel-
veken szóló arról, hogy nincs jelen magyarázó, és ezért neki féket kell vetnie 
nyelvére? talán Pál a nyelveken szólást házi vagy magánáhítatra korlátozná? 
vagy klaucknak van igaza, aki szerint így akarná elvenni a kedvet ennek a 
kegyelmi ajándéknak a gyakorlásától?446

6(a próféták) ketten vagy hárman szóljanak: Bármilyen nagyra is becsü-
li Pál a prófétai karizmát (lásd 24—25. vers), bizonyára nem tartaná üdvösnek, 
ha gyakorlásának nem volna se vége, se hossza. hogy viszont kettô vagy 
három próféta szolgálatából egy összejövetel kiteljen, inkább rövidebb-hosz-
szabb igehirdetéseknek kellett lenniük (lásd apCsel 20,9), mint bekövetkezô 
események pár mondatos beharangozásának (lásd apCsel 21,10kk).447

7mások (ítéljék meg): kikre gondol az apostol? a magyarázók többsége 
szerint a többi prófétára osztja ki ezt a szerepet.448 Wolff449 és Schrage450 
viszont 1kor 12,10 alapján arra hivatkozik, hogy a prófétálás és annak meg-
ítélése nem feltétlenül találkozott össze ugyanabban a személyben.

8amint ott ül: a görög szövegben befejezetlen állapotú melléknévi igenév 
(participium) áll, ezért az általa jelzett cselekmény egyidejû az állítmány ide-

444 Barrett 1968, 327. o.
445 Lásd Weiß 1910, 340. o. Bővebben Schrage 1991—2001, 3. 448. o.
446 Bővebben lásd Schrage 1991—2001, 3. 449. o. 479., 480. jegyz.
447 Lásd még Schrage 1991—2001, 3. 450. o. 484. jegyz.
448 Például Kálvin 1920, 196. o. Friedrich: ThWNT 6. 857—858. o.
449 Ch. Wolff 1982, 139. o.
450 Schrage 1991—2001, 3. 451. o.
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jével. tehát míg az elôtte szóló próféta beszél, ô a gyülekezetben ül valahol. 
következésképpen aki próféciára kapott indítást, állva szólt a gyülekezethez. 
Pál megfogalmazásának sok észrevétlenül maradt vonása enged betekintést 
a korai keresztyénség mozgalmas életébe. 

9az elôzô: Sok fordító az ezen a helyen álló  -t „az elsô”-re, mármint 
az elsô prófétálóra utaló kifejezésnek veszi. így viszont a helyzet áttekint-
hetetlené válik, hiszen ha történetesen három próféta akar szólni, és már a 
harmadikon a sor, az „elsô” már korábban befejezte mondandóját, és újra a 
helyén ül. varga zsigmond szerint a -nak középfok felé hajló értelme 
is van, és ezért „elsôbb”-nek, azaz „elôzô”-nek is fordítható.451

10okulhasson: mivel próféták, és nem tanítók szolgálatáról van szó, a ki-
jelentésben nem tételezhetünk fel valamiféle átfogó és rendszeres tanításra 
történô utalást. a leleplezô prófétai igehirdetésbôl (lásd 24—25. vers) a hall-
gatónak inkább megszívlelendô tanulságokat kellett leszûrnie. 

11biztatásban (részesülhessen): nem elôször fordul elô, hogy a  
ige, valamint a belôle képzett névszó () gazdag jelentéstartalmával 
zavarba hozza a fordítót. ezt láttuk a fejezet 3. versében is.452 a szócsalád 
tulajdonképpen három fô jelentés köré csoportosul: kérés, intés, vigasztalás. 
mivel nehéz eldönteni, hogy az apostol a három közül melyiket helyezi elô-
térbe, olyan magyar szót volt tanácsos választani, amely szintén több jelen-
tést hordoz magában. 

12a prófétákban megnyilatkozó lélek: a sajátos fordulat értelmezése sok 
gondot okozott a levél magyarázóinak. ha a szövegben a „lélek” () 
egyes számban állna, mint az a D, F, g, y és más kéziratokban található, 
vagy ha többes számban lenne ugyan, de ezzel együtt az állítmány is többes 
számban, vagyis a  helyett  íródott volna, akkor je-
lenthetné — mint nem egy esetben Pálnál (vö. 1kor 2,11; 5,3kk; 7,34; 14,14 
stb.) — magának az embernek, illetve jelen esetben a megszólaló prófétáknak 
a személyét. De a kéziratok többségében, méghozzá a legrégibb kéziratok-
ban a  többes számban van, az állítmány pedig egyes számban, és ez 
azt jelzi, hogy ebben az esetben a , mint általában a többes számú 
semleges nemû fônevek, csoportfogalomnak számít. ha így van, akkor a 12. 
versben található esethez hasonlóan a többes szám a különbözô megnyilvá-
nulásokban jelentkezô Lélekre utalna.453 a magyarázók általában „lelkek”-rôl, 
tehát az egyes próféták személyérôl beszélnek, mintha nem ugyanannak a 

451 Varga 1992, 840. kol.
452 Lásd ott a 7. számú szövegértelmező jegyzetet.
453 Lásd a 12. vershez fűzött 18. számú szövegértelmező jegyzetet.
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Léleknek más és más prófétán keresztül történô megnyilatkozásáról lenne 
szó. így vehetô ki Conzelmann,454 Barrett,455 orr és Walther,456 tôkés,457 Schra-
ge,458 valamint Lindemann459 soraiból. Csak Wolff beszél „Wirkungen des 
geistes”-rôl, „a Lélek megnyilvánulásairól”, és tesz eleget ezzel az apostol 
különös fogalmazásának. 

13a szentek (minden gyülekezetében): a  (szent) melléknév az Új-
szövetségben csak elvétve hordoz erkölcsi jelentést (vö. 1Pt 1,15; 2,5; 2Pt 
3,11). a „szentség” biblikus összefüggésben elsôsorban kultikus fogalom. 
Szent elsôsorban maga Isten (vö. 3móz 11,44; 19,2; ézs 31,1; 60,9; hós 11,9 
stb.), ennélfogva szent az, ami Istené, amit Isten lefoglal magának. így van 
ez már az ószövetségben, a hozzá kapcsolódó apokrif irodalomban és kum-
ránban is.460 a szónak ez a jelentése szintén megjelenik és továbbgyûrûzik 
a korai keresztyénségben. Pál elôszeretettel nevezi szentnek az egyház né-
pét, a zsidó eredetûeket, különösképpen a jeruzsálemieket (vö. 1kor 16,1; 
2kor 8,4; 9,1.12; róm 15,25—26.31), de a pogány eredetûeket is (1kor 6,1—2; 
16,15; 2kor 13,12; Fil 4,21—22 stb.). Leginkább a hívôk közösségét, de oly-
kor az egyes hívôket is szentnek nevezi. arra, hogy a szentek közösségeként 
hivatkozzon az egyház népére, nem a benne élôk kivételes erkölcsi nagysá-
ga, hanem Istennek irántuk megnyilvánuló elhívó és megtartó szeretete nyújt 
alapot Pálnak. ezért szólítja meg ôket „elhívott szentekként” szinte mindegyik 
levele elején. ha viszont valakit Isten elhívott és befogadott népébe, akkor 
életvitelének ahhoz méltóvá kell lennie (1thessz 4,3—4; róm 12,1). De övéi-
nek szentsége sohasem végeredmény, hanem kiindulópont (1Pt 1,15—16).

14(a szentek) minden gyülekezetében: jó példa ez arra, hogy Pál milyen 
változatos módon él az  szóval. hol a keresztyén nép összességét 
jelöli meg vele (például 1kor 1,2; gal 1,14), hol pedig — mint ezen a helyen —  
az egyes helyi gyülekezeteket. De a következô sorban már az egy-egy alka-
lomra összegyülekezô hívekre céloz, amikor -t említ.

1534—35. vers: ennél a két versnél hamisítatlan crux interpretumhoz, a 
magyarázók számára gyötrelmes kereszthez, megpróbáltatáshoz értünk. az 
egyik ok az, hogy a két vers esetében sok minden szól az interpoláció, be-
toldás mellett. emellett a bennük foglaltak ráadásul teológiailag és egyház-

454 Conzelmann 1969, 284. o.
455 Barrett 1968, 314. o.
456 Orr—Walther 1976, 304. o.
457 Tőkés 1995, 385. o.
458 Schrage 1991—2001, 3. 455. o.
459 Lindemann 2000, 314. o.
460 Proksch és Kuhn: ThWNT 1. 87—101. o. Balz: EWNT 1. 38—48. kol.
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kormányzati szempontból nagyon érzékeny területet, a nôk egyházi szolgá-
latának kérdéseit érintik. alig lehet tárgyilagosan, minden elôzetes állás-
foglalás nélkül a szöveggel foglalkozni és megbízható eredményre jutni. 
vannak, akik azért kardoskodnak a késôbbi korokból származó betoldás 
feltételezése mellett, hogy így Pált mentesítsék a patriarchális elfogultság 
vádja alól. De ennek az ellenkezôje is megtörténik. mások viszont páli ere-
detûnek minôsítik a két verset, mert Pált mindenáron nôellenes egyházi te-
kintélynek akarják beállítani. Ilyen körülmények között az sem csoda, ha az 
idevágó szakirodalom szinte áttekinthetetlenné vált. a kérdés körül kialakult 
vitáról a legbôségesebb tájékoztatást Schragétól kaphatjuk,461 és ugyancsak 
hozzá fordulhatunk, ha meg akarunk ismerkedni a kérdés utóéletével, hatás-
történetével is.462 viszont a legáttekinthetôbb összefoglalást Lindemann adja 
a bonyolult helyzetrôl.463

a) a két vers késôbbi betoldás formai okokból, mert töréssel, szaknyelven 
„varrattal” kapcsolódik a 33b és a 37. versekhez. ugyanakkor a két verset 
elsôsorban a késôbbi, nyugati típusú egységesítéshez (recenzióhoz) tartozó 
kéziratok (D, F, g, a, b, vg, ambst) a 40. vers, tehát a fejezetet lezáró vers 
után közlik. megfontolandó ez a tényállás, mert nehéz magyarázatot találni 
arra, hogy egy késôbbi korban, amikor már a nôk istentiszteleti szolgálata 
amúgy is szinte teljes mértékben korlátozva volt, egy másoló miért „operál-
ta” volna ki a kérdéses „hallgatási parancsot” eredeti helyérôl, és helyezte 
volna át a fejezet végére, ha nem így találta volna már a másolás alatt lévô 
kéziratban. viszont ha a kérdéses versek eredetileg a 40. verset követték, 
akkor milyen meggondolásból került a jelenlegi helyére, mégpedig már a 
legrégibbnek számító szövegváltozatokban (vö. ℵ, a, B stb.)?

b) Betoldásnak tekintik a kérdéses verseket sokan tartalmi okokból is. nem 
származhat Páltól, amirôl a két vers szól — érvelnek —, mert a 11. fejezetben 
egyáltalán nem tiltja a nôk összejövetelen elhangzó prófétai szolgálatát, 
csupán azt köti a lelkükre, hogy ne akarjanak férfiaknak látszani. De a 14. 
fejezetben sincs még csak halvány utalás sem, hogy a prófétálás vagy a nyel-
veken szólás kegyelmi ajándékában kizárólag férfiak részesülhetnek.464 olyan 
valakitôl származhat a betoldás — vélik sokan —, aki már ismeri a nôk nyilvá-
nos tanító szolgálatának 1tim 2,10—13-ban található, kivételt nem ismerô 
tilalmát. Lindemann egymás mellé állítja a két igeszakaszt, és igyekszik rá-

461 Schrage 1991—2001, 3. 479—492. o.
462 Uo. 492—501. o.
463 Lindemann 2000, 316—321. o.
464 Vö. Schrage 1991—2001, 3. 484. o.
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mutatni a közös vonásokra.465 eszerint tehát a korinthusi levélbeli rész nem 
Pálnak, hanem egy késôbbi kornak a véleményét tükrözi. ha valóban utóla-
gos betoldással van dolgunk, akkor Wire-rel együtt mérlegelendônek tarthat-
juk, hogy vajon erre a lépésre nem „a nôk részérôl elfogadható keresztyén 
tanúságtételrôl a 2. században folytatott és a timóteushoz írt elsô levélben, 
az apokrif aktákban, a montanista összeütközésben és tertullianusnál tük-
rözôdô vita során”466 szánhatta-e el magát az ismeretlen másoló.

c) az alaposabb vizsgálat azonban meggyôzhet minket arról, hogy a szó-
ban forgó két vers nem annyira idegen test a textus szövetében, mint ameny-
nyire sokan annak tartják. több ponton inkább kötôdik a jelenlegi szöveg-
környezethez,467 mint 1tim 2,10—13-hoz. ugyan mindkét hely csendre kö-
telezi az asszonyokat, és úgy tûnik, a timóteushoz írt levélben is a nôk 
gyülekezeti összejöveteleken tanúsított magatartása kerül szóba, de míg ez 
utóbbi esetben az intelem együtt jár az asszonyok nyilvános tanítói szolgá-
latának és a férfiak feletti hatalmaskodásának tilalmával, addig az elsô korin-
thusi levél idevágó részében ilyen tiltással nem találkozunk. Itt nem a tanítás, 
hanem a tanulás kerül elôtérbe, és ha valamit az asszonyok lelkére köt az 
apostol, az az az elvárás, hogy a jó rend érdekében a bennük felmerülô kér-
désekkel otthon hozakodjanak elô, és ne a gyülekezet összejövetelén.

d) ha tekintetbe vesszük a „varratokat”, amelyek betoldásra engednek 
következtetni, egyúttal azonban a szövegkörnyezethez kapcsolódó mozza-
natokat sem hanyagoljuk el, akkor komolyan kell vennünk a magától az 
apostoltól származó és a levél kéziratára utólag rávezetett saját kezû meg-
jegyzésének (amanuensis) betoldását erre az alkalmasnak vélt helyre.468 ha 
valóban utólagos, de magától Páltól származó betoldásról van szó, akkor azt 
kell feltételeznünk, hogy ez az asszonyoknak címzett intelem az összejöve-
tel nyugalmát szolgálta, amelyet nemcsak az egymás szavába vágó nyelveken 
szólók és próféták, hanem az asszonyok közbeszólása is megzavarhatott. 
hogy ezt az asszonyi beszédet mi válthatta ki, azt a 20. számú szövegértel-
mezô jegyzetben próbáljuk megvilágítani. 

16az asszonyok: nem nôket említünk, noha a görög szónak () ez is 

465 Lindemann 2000, 319. o.
466 Wire 1990, 152. o.
467 Lásd Ch. Wolff 1982, 143. o. Wire 1990, 153. o. Schüssler Fiorenza 1983, 

287—288. o.
468 Ezt feltételezte már Heinrici 1880, 435—436. o. és nyomában Wire 1990, 149., 

153. o. Bővebben Schrage 1991—2001, 3. 482. o. 713. jegyz.
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megfelelne. ha meg is maradunk az „asszonyok” kifejezés mellett, nem kell 
feltétlenül férjezett nôkre gondolnunk.469

17az összejöveteleken: ezen a helyen is az  szó többes számú 
alakját találjuk, de a 33b verssel szemben itt már nem a helyi gyülekezetre, 
hanem annak összejöveteleire utal.470 az  szó újszövetségi jelenté-
sének hármas elágazása az egyháznak mint krisztus népének titkáról árul-
kodik: minden gyülekezet szerves része az egész egyháznak, de az egy 
egyház a gyülekezetekben él, a gyülekezetek pedig az összejöveteleken ta-
lálják meg életfeltételeiket. 

18legyenek engedelmesek: a szó () alapjelentése: alávetni, alá-
rendelni (vö. 1kor 15,27—28). ott jut szerephez, ahol valamilyen kapcsolatot 
alá-fölérendeltségi viszony jellemez. róm 13,1kk-ben például egy ország 
polgára alá van rendelve „felsôbb hatalmaknak”, az ország irányítóinak. a szó 
mediális alakja önkéntes alávetést sugall, ezért helyénvaló engedelmeske-
déssel fordítani. az apostol a 32. versben ilyen engedelmességet várt el az 
egyik felszólaló prófétától a következô prófétai kijelentésre készülôdô iránt, 
most pedig az összejövetelen megjelenô asszonyoktól ugyancsak engedel-
mességet igényel fegyelmezettséget és hallgatást elôíró szava iránt. különös, 
hogy nem szól arról, aki az összejövetelen a rendet fenntartja. a tekintélyes 
alexandriai (a) kódex kiegészíti a mondatot a   for dulattal, amely 
azt sugallja, hogy a nôknek az összejövetelen is a férfiak, illetve férjük pa-
rancsára kell csendben maradniuk. ebben az esetben a kiegészítés minden 
valószínûség szerint a másoló számlájára írandó. Bizo nyára hiányolta azt a 
tekintélyt, akinek az asszonyok engedelmeskedni tar toznak. 

19amint a törvény is mondja: Schrage azt állítja, hogy a nôkre vonatkozó 
hallgatási tilalmat alátámasztandó a törvényre, vagyis az ószövetségi elô-
írásra történô hivatkozás egyedülálló eset lenne Pál gyakorlatában, persze 
már ha nem tartjuk az egész tiltást más kéztôl származó, utólagos betoldás-
nak. nem is lehet találni ilyen tartalmú rendelkezést az ószövetségben — te-
szi még hozzá a kutató.471 Pedig Pál még az imént, a fejezet 21. versében is 
ilyenformán hivatkozott a törvény tekintélyére, de ezt tette már 9,8-ban is.472 
másrészt valószínûleg nem egy bizonyos igehelyre utal, hanem, amint ezt 
1kor 11,4kk-ben is tette, a teremtéstörténetet idézi fel, mégpedig a nôk 
alárendelt helyzetének igazolásául. 

469 Lásd az 1Kor 11,3-hoz fűzött 6. számú szövegértelmező jegyzetet.
470 Lásd a 14. számú szövegértelmező jegyzetet.
471 Schrage 1991—2001, 3. 484. o.
472 Vö. Lindemann 2000, 316. o.
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20valamirôl tudni szeretnének: ami a nôk megszólalását az összejövete-
len kiváltja, az a szöveg szerint a tanulni vágyásuk, hiszen a görög  
(tanulok) igét, mégpedig ennek aorisztoszi, mozzanatos alakját találjuk itt, 
amit „megtanulni”, tehát „tudni” formában adhatunk vissza a magyarban. 

21a hozzájuk tartozó férfiaktól: a levél látókörbe került exegetikai iro-
dalmában ez a fordítási megoldás ismeretlen. a magyarázók az   
(lásd 1kor 7,2) jelzôs vagy akár az   (lásd 1kor 7,39) birtokos jelzôs 
szókapcsolatot a feleség férfijára, vagyis a férjére utalónak értik, és ennek 
megfelelôen a hallgatási parancsot is a férjezett asszonyokra értik.473 mivel 
azonban az  alapjelentése férfi, a görögben nem feltétlenül utal a házas-
társra, hanem csupán az asszonnyal valamilyen viszonyban levô férfit jelöl 
meg. a szövegösszefüggésbôl lehet csak kihámozni, hogy az illetô férfi mi-
lyen minôségben tartozik az asszonyhoz. az tehát már a betoldás kérdésében 
elfoglalt állásponttól474 és az ezen az alapon nyugvó helyzetmegítéléstôl 
függ, hogy csak a férjeket vonjuk-e be a látókörbe, vagy más férfi szereplô-
ket is tekintetbe veszünk. a csendben maradás parancsa minden valószí nûség 
szerint az összejövetelen jelen lévô összes nôre vonatkozik, és nemcsak a 
férjnél levôkre. kitôl kérjen hát feleletet kérdéseire otthon a hajadon, az öz-
vegy vagy az egyedülálló? nyilván valamelyik férfi rokonától, fiától, testvé rétôl, 
apjától, esetleg vejétôl, sógorától. ezért indokolt a javasolt fordítás, amely 
egyébként nem követ el semmiféle erôszakot a görög szöveg értelmén.

22visszatetszô: az  jelzôvel már találkoztunk 1kor 11,6-ban, ahol 
szintén ez a fordítás tûnt helyénvalónak, mert az apostol ott is, mint ebben 
az esetben is — teológiai érveken túlmenôen — a közízlésre hivatkozik. 

23a Lélek birtokosának: Ismét olyan megfogalmazással van dolgunk, ame-
lyet csak a gyülekezetrôl a levél alapján eddig szerzett ismereteink birtoká-
ban tudunk helyesen lefordítani. a  melléknév többször is elô-
kerül a levél folyamán. minden esetben az Isten Lelkének hatása alatt álló 
valakit vagy valamit jelöl meg. az a benyomásunk, hogy néhány kivételtôl 
eltekintve (1kor 2,13kk; 9,11; 10,3—4; 15,44kk) Pál bizonyos éllel alkalmaz-
za, mintha a korinthusiak szóhasználatát idézné, de némi távolságtartással 
(vö. 3,1; 12,1; 14,1). minden bizonnyal szép számmal voltak a korinthusi 
gyülekezetben olyan tagok, akik valamilyen lelki adománnyal, de különös-
képpen a nyelveken szólás karizmájával rendelkeztek, és ezen az alapon 
különbnek, a többiek felett állónak hitték magukat. mivel Pál jelen esetben 

473 Lásd Schrage 1991—2001, 3. 487. o. 739. jegyz. Továbbá Lenkeyné 1993, 
234. o.

474 Lásd a 15. számú szövegértelmező jegyzetet.
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olyanokat szólít meg, akik ezzel a „pneumatikus” öntudattal vannak eltelve, 
ezt valamiképpen jelezni kell a fordításban is. Sem a „lelki ember”475 meg-
jelölés, sem az angol „spiritual person”476 nem tesz eleget ennek a kívána-
lomnak, egyúttal hamis képzeteket is kelt. közelebb jár az apostol szándé-
kához károli, aki „lelki dolgokban tudóst” ír, vagy a revideált károli-fordítás 
a „lelki ajándék részese” és az új protestáns fordítás a „Lélektôl megragadott 
ember” változattal. a német kommentárok477 „pneumatikusokról” beszélnek, 
tehát nem fordítják le a görög szót, és ezzel szakkifejezést csinálnak belôle. 
mivel a magyar nyelvben ilyen szakkifejezés nem honosodott meg, a „Lélek 
birtokosa” formában próbáltunk segíteni magunkon. Csak így juthat kifeje-
zésre, hogy a „pneumatikus öntudat” hamis tudat is lehet.

24az Úr parancsolata az: kézenfekvô volna itt Istennek valamelyik ószö-
vetségben lefektetett meghagyására gondolni. a levélben azonban ilyen ösz-
szefüggésben nemegyszer félreérthetetlen utalást találunk a gyülekezet 
Urára, jézus krisztusra, aki vagy még földi életében (lásd 7,10.25; 9,14; 
11,23; vö. 1thessz 5,2), vagy pedig feltámadása után szolgái által (7,12.25; 
14,37; vö. 1thessz 4,15) tudtul adta akaratát. 

25Ha pedig valaki nem veszi tudomásul, nincs tudomásul véve: az ere-
deti szövegben ugyanannak a görög igének () két különbözô alakjáról 
van szó. az elsô aktív jelentésû. a másodiknak a kéziratokban eltérô olva-
sata van. a kéziratok többségében, amelyek között néhány tekintélyes is van 
(például 46, B), aktív imperatívuszt (felszólító módot: ) találunk. ha 
ezt a változatot tekintjük eredetibbnek, akkor az apostol felszólítását így 
kellene értenünk: ha pedig valaki nem veszi tudomásul — mármint amit írok 
nektek —, az ne vegye tudomásul! mintha azt mondaná: lelke rajta. ameny-
nyiben viszont a szenvedô olvasatot () hozó kéziratok (például ℵ∗, 
a∗vid, D és néhány minusculus) tanúságát tartjuk mérvadónak, akkor jelen 
idejû passzív folyamatos (indicativus) értelmet tulajdonítunk az igének: „aki 
nem veszi tudomásul, nincsen tudomásul véve.” vagyis figyelmeztetés, amely 
világossá teszi, hogy az engedetlenség magában hordozza következményeit. 
a levél magyarázói általában az utóbbi lehetôséget tekintik az eredetibb 
szövegváltozatnak. hasonló fenyegetést találunk 3,17-ben is. a passzív szer-
kesztés minden valószínûség szerint Istenre utal, tehát passivum divinum-  
mal van dolgunk.

475 Tőkés 1995, 390. o.
476 Lásd Barrett 1968, 333. o. Orr—Walther 1976, 314. o.
477 Például Conzelmann 1969, 284. o. Ch. Wolff 1982, 138. o. Schrage 1991—2001, 

3. 440. o. Lindemann 2000, 311. o.
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26buzgón törekedjetek: Pál megismétli a fejezet elején leírt intelmét, ezért 
a görög kifejezésre ugyanaz vonatkozik, mint ami a 14,1-hez fûzött 2. szá-
mú szövegértelmezô jegyzetben olvasható.

a LevéLréSzLet kIBontáSa (26) Már 11,2-től a korinthusi gyüle-
kezet istentiszteleti életének, összejöveteleinek különféle káros követ-
kezményekkel fenyegető fejleményeire irányul Pál pásztori felelősség-
ből fakadó figyelme. Ezek között is a bőséggel áradó kegyelmi aján-
dékok elhibázott értékeléséből származó torzulásoknak és zűrzavarnak 
szenteli a legtöbb figyelmet. Szokása szerint, miután megnevezi a gon-
dot okozó jelenséget, megadja azt az evangéliumi alapot és nézőpontot, 
amelyből kiindulva Isten szándékának megfelelően helyrehozható a 
nemkívánatos fejlemény. Ha ennek a feladatnak eleget tett, visszatér 
a kiindulópontra, jelen esetben a gyülekezet összejövetelein kialakult 
áldatlan állapotokhoz, és felteszi a kérdést: Nos tehát, ezek után mi 
a helyzet, testvérek? Mihez kell most már igazodni a gyülekezet éle-
tét megtartó és meghatározó összejöveteleken? 

Semmiképpen nem állítható, hogy a korinthusi gyülekezet unalmas 
és tartalmatlan összejövetelektől szenvedne. Sőt a bonyodalmakat in-
kább a bőség és a mozgalmasság okozza. Az a tény, hogy Pálnak évek-
kel a gyülekezet megalapítása után kell az ebből eredő gondokkal fog-
lalkoznia, sok mindenre enged következtetni. Nyilván mióta eltávozott 
közülük, azóta bontakozhatott ki a gyülekezet istentiszteleti élete a 
maga sokszínűségében, különben már ottlétekor meg kellett volna 
tennie azokat az óvintézkedéseket, amelyekre most kerít sort. Talán 
Apollós fáradozásának volt köszönhető ez a fellendülés, aki „öntözte”, 
amit az apostol „plántált” (lásd 1Kor 3,6)? Bizonyára a korinthusi gyü-
lekezet is tudatában volt gyülekezeti élete kivételes sokszínűségének, 
és ez a tudat önteltséggé is kinőhette magát. Nem alaptalanul kell figyel-
meztetnie őket alig néhány sorral alább: „Vagy talán tőletek indult ki 
az Isten igéje, vagy egyedül hozzátok érkezett el?!” (36. vers)

Amikor a gyülekezeti életnek ezt a gazdagságát Pál elénk tárja, az 
istentiszteletek mai résztvevőinek az tűnhet fel leginkább, hogy be-
számolójában nyoma sincs egy irányító személy tevékenységének vagy előre 
megtervezett napirendnek. Amikor ugyanis a korinthusi gyülekezet ösz
szejön, kiki előáll zsoltárral, előáll tanítással, előáll kinyilatkoz
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tatással, előáll nyelveken szólással, előáll ennek magyarázatával. 
Hogy ki mikor kerül sorra, mi az összejövetel „liturgiája”, az homály-
ban marad.

Úgy tűnik, hogy a gyülekezet sok tagjának van mivel hozzájárulnia 
az összejövetel tartalmi gazdagságához. Sőt, amint látni fogjuk, ugyan-
annak a kegyelmi ajándéknak több közvetítője is felléphet. Az egyik 
éneket kezdeményez, mert mint az ószövetségi, Isten újszövetségi népe 
is kezdettől fogva478 szívesen öntötte énekbe mindazt, amivel megtelt 
a szíve. Jellemző, hogy ezt az érzelmi megnyilvánulást Pál nem kezeli 
úgy, mint a nyelveken szólást. Nyilván az énekbe foglalt megnyilat kozás 
érthető és követhető szavakkal fogalmazta meg Isten dicséretét és a 
hozzá intézett könyörgést. Ma már nehéz megállapítani, hogy az ének-
lést illető rend csupán az indítványozóját érinti-e, vagy szerzőjét, eset-
leg előadóját is. Van, aki tanítással áll elő, és talán az Ószövetség is-
meretéről, esetleg teológiai összefüggésekről (lásd 1Kor 8,4kk) kiala-
kult nézeteivel járul hozzá a gyülekezet tisztánlátásához. Reménység 
szerint próféta is adódik, aki a Szentlélek ihletésére közvetlen kinyi-
latkoztatásban részesül. Nem Istenről beszél, mint a tanító, hanem 
prófétaként a gyülekezet Ura nevében szól a gyülekezethez. De az ösz-
szejövetel keretében helye van a nyelveken szólóknak is, és annak is, 
aki érthetetlen beszédüknek értelmet tud adni. Utolsóként említi őket 
az apostol, ezzel is kifejezésre juttatva azt, hogy nem értékeli olyan 
nagyra ezt a kegyelmi ajándékot, mint sokan a gyülekezetből, de azért 
nem is száműzi az istentiszteletről (lásd 39. vers). A 12. fejezetben 
még számos kegyelmi ajándékot is említett Pál, többek között például 
a gyógyítás karizmáját, amelyet most kihagy a felsorolásból, holott 
szintén helye lenne az összejöveteleken. Talán a szavakban megnyil-
vánuló adottságokat akarja most előtérbe állítani mint olyanokat, ame-
lyek elsősorban közvetítik a Lélek hitet ébresztő és építő munkáját. 

A lelki jelenségeknek ez a bő áradása magában rejti az önérvényesí-
tés, a vetélkedés és ezzel párhuzamosan az irigység, valamint a félté-
kenykedés kísértését. Így az, aminek a gyülekezet előmenetelét kellene 
szolgálnia, megbomlásához vezethet. Ezért hangsúlyozza: Mindaz, ami 
az összejövetelen történik, legyen az építés szolgálatában! Az építés 

478 Lásd a 2. számú szövegértelmező jegyzetet.
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szempontja, mégpedig nemcsak egyes hívők épülése, hanem az egész 
közösségé, már eddig is meghatározta az apostol gondolatmenetét (vö. 
1Kor 14,3kk.12.17). Még a nyelveken szólást is alá kell vetni ennek a 
szempontnak, és gondoskodni kell az elhangzottak megmagyarázásáról 
(lásd 14,5). Ugyanis az egyes hívő javát is az szolgálja, ami az egész 
közösség javát. A feladatát egyre inkább betöltő gyülekezet nyilván-
valóan megtartó erő minden tagja számára. Nem véletlen, hogy Pál 
gondolatmenete közé iktatja a 13. fejezetet, a szeretetről, a „mindent 
felülmúló útról” szóló himnuszt. Mert ahogy már 8,1-ben megmondta: 
„A szeretet épít.” Akiben szeretet van, az felméri, hogy adottságai mi-
lyen hatással lesznek az egész közösségre, és aszerint cselekszik. 

(27—28) A kegyelmi ajándékok már említett, szokatlanul bőséges 
áradása a korinthusi gyülekezetben valamiféle nehezen fenntartható, 
kényes egyensúly biztosítását igényelte. Ezt az áradást visszaszorítani 
„a Lélek kioltását” (1Thessz 5,9) jelentené, szabadjára engedni viszont 
egyoldalúságot, tülekedést és önkényeskedést hozhatott magával, ezért 
sem az egyik, sem pedig a másik eljárás nem felelt volna meg a gyüle-
kezet épülése szempontjának. Pál a jó rend érdekében önmérsékletet 
köt a lelkükre, még ha nyelveken szól is valaki, bár az ilyen termé-
szetű kegyelmi ajándék előtörésének gátat vetni aligha tud, de a sze-
retet fegyelmező erejével ez sem lehetetlen. „Pál szerint az ihletettség 
és az önkívület nem jár együtt az akarat és az öntudat kikapcsolásával” 
— jegyzi meg helytállóan Schrage.479 Ennek megfelelően, akik nyelveken 
szólnak, kettesével tegyék, vagy legfeljebb hárman, és nem többen. 
Egymás után szóljanak. Ne vágjanak egymás szavába, tudják kivárni 
egymást. Viszont arra is ügyeljenek, hogy legyen legalább egyvalaki 
vagy a nyelveken szólók közül, vagy a gyülekezetből, aki erre alkalmas-
ként megmagyarázza, mit is mond általuk a Lélek a gyülekezetnek. 
Ha pedig nem volna magyarázó, hallgasson az illető nyelveken szó-
ló a gyülekezetben. A fejezet 16. versében Pál már elég világosan 
értésükre adta a nyelveken szólóknak, hogy az összejövetelen, ahol 
avatatlanok és még nem hívők is jelen vannak, nincs helye a magánke
gyességnek. Ha mégis indítást kap a Lélektől az ilyen, és ugyanakkor 

479 Schrage 1991—2001, 3. 447. o.
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nincs, aki megmagyarázza mondanivalóját, szóljon önmagához és 
Istenhez (lásd 2. vers).

(29—31) Meglepő, hogy bár az apostol a próféciát a gyülekezet épü-
lése szempontjából fontosabbnak tartja és többre értékeli a nyelveken 
szólásnál (lásd 14,19), a prófétai megnyilatkozások számát szintén 
szükségesnek látja korlátozni: Próféták is ketten vagy hárman szól
janak! A próféták sem mentesek az öncélú magamutogatás kísértésé-
től, éppen ezért összeszedetten használják ki az időt, amikor sorra 
kerülnek. Schragénak az előbb idézett megjegyzése az ő esetükre is 
érvényes: az ihletettség nem zárhatja ki a fegyelmezettséget. 

Aki a prófétálás kegyelmi ajándékát kapta, Isten Lelke által kinyilat-
koztatásban részesül (vö. Jel 2,7.11.17.29; 3,6.13.22). Ennélfogva nem 
előadást tart vallási témáról, hanem megbízója nevében szól, és felte-
hetőleg az ószövetségi prófétákhoz hasonlóan így fordul hallgatóságá-
hoz: „Ezt mondja az élő Úr, az egyház Ura.” Kezdettől fogva súlyos 
gondot jelentett azonban, hogy hamis próféták is felléphettek (vö. Gal 
2,1; 2Kor 11,13.26; Mk 13,22 és párh.; Mt 7,15; Did 11), és az Úrra 
hivatkozva eltántoríthatták az igazságtól a gyanútlan hívőket. De mi-
képpen lehetett leleplezni ezeket a „báránybőrbe bújtatott farkasokat”? 
Hiszen ők is az Úr nevében szóltak! Szükség lett volna valami meg-
különböztető jegyre, amelynek alapján különbséget lehetett volna ten-
ni igaz és hamis között. A 2. században keletkezett Didakhé szerint az 
a vándor próféta, aki három napon túl is a gyülekezet nyakán élősködik, 
csak hamis lehet (11,7). De az életvitel nem jelzi egyértelműen a prófé-
ta szavának megbízhatóságát. Rákényszerült hát az egyház, hogy a 
zsinatok határozatait, a püspöki tekintélyt, a hitvallások mércéjét,  
a Szentírás szavát hívja segítségül, de egyik sem bizonyult megfelleb-
bezhetetlen ítélőbírónak. Pál apostol is tisztában van a dolog termé-
szetéből adódó nehézségekkel, és azt kívánja, hogy a prófétai meg-
nyilatkozásokat mások a gyülekezetből — esetleg egy másik próféta, 
aki rendelkezik „a lelkek megítélésének” Isten Lelkétől származó ka-
rizmájával — ítéljék meg. Szerinte tehát maga Isten Lelke, amely mind a 
próféta által, mind pedig a megítélője által munkálkodik, illetékes meg
erősíteni az Úr nevében kimondott szót vagy kétségbe vonni annak ér-
vényét. 

Isten Lelkének uralma abban is megnyilvánul, hogy egyetlen prófé-
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ta sem birtokolhatja kizárólagosan az érvényes üzenetet. Miután az 
első magához ragadta a szót, előfordulhat, hogy más is kinyilatkoz
tatásban részesül, amint ott ül a hallgatóságban. Mihelyt ez meg-
történik, az előbb szóló hallgasson el, és adja meg a szót a követke-
zőnek. Így szab határt maga a Szentlélek a prófétai önkénynek. Mert 
egymagában egyetlen próféta sem tehet eleget feladatának. Ha pedig 
átadják egymásnak a szót, akkor egyenként mindnyájan prófétálhat
nak, hogy az összegyűltek közül mindenki okulhasson, és min denki 
biztatásban részesüljön. Vagyis belássa bűneit, és megragadja Isten 
Krisztusban felkínált kegyelmét. Különböző megkötözöttséggel kü-
lönböző sorsú emberek ülnek ott az összejövetelen, és ahhoz, hogy a 
prófétai szó személyre szabott legyen (lásd 24—25. vers), mégse váljon 
személyeskedéssé, sokoldalú prófétai szolgálatra van szükség.

(32—33a) Pálnak számolnia kell azzal a várható fejleménnyel is, hogy 
amennyiben több próféta lép fel az összejövetelen, akkor az egyik mon-
danivalója ellenkezni fog a másikéval, noha mindegyik az Úrra hivat-
kozik. Ilyen esetben emberileg nehéz igazságot tenni közöttük, mert 
amint már előbb is láttuk, senki kezében nincs minden vitán felül álló 
mérce az igaz és a hamis prófécia megkülönböztetésére. Azonban az 
apostol bízik a Szentlélek közbelépésében, aki a gyülekezetben bárkit 
igénybe vehet a prófétai szolgálatra, ám ha a Szentlélek veszi igénybe 
őket, akkor egyúttal a prófétákban megnyilatkozó lélek is, engedel-
meskedve a Szentléleknek, alárendeli magát a többi prófétának. A 
Lélek minden bizonnyal nem hasonlik meg önmagával. Ami nincs az ember 
hatalmában, az előbb-utóbb letisztul Isten Lelkének munkája nyomán. 
Végső soron csak ebben bízhat, csak erre hagyatkozhat a gyülekezet. 
Ez a reménység pedig nem csal meg, mert Isten, aki Lelke által fára-
dozik népéért, nem a felfordulás, hanem a békesség Istene (vö. 1Kor 
7,15; 1Thessz 5,23; 2Kor 13,11; Róm 15,33 és párh.; lásd még 4Móz 
6,26; Ézs 57,19; Jer 29,11; 33,6), és szándéka ezért nyilván az áldatlan 
állapotok elkerülése, illetve megszüntetése. 

(33b—36) A 15. számú szövegértelmező jegyzetből tudhatjuk, hogy 
a 34. és 35. vers, amely hallgatást parancsol az asszonyoknak a gyüle-
kezet összejövetelein, későbbi betoldásnak is tekinthető. Noha ezzel 
kapcsolatban nem lehet minden kétséget eloszlatni, a legvalószínűbb-
nek mégis az tűnik, hogy a kérdéses versek beleilleszkednek a gyüle-
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kezeti összejövetelek rendje érdekében hozott apostoli rendelkezések 
sorába. Az összejöveteleken kialakult „áldatlan állapotokhoz” az ott 
jelen lévő nők hangoskodása is hozzájárulhatott. 

Amint az idevonatkozó jegyzetekből is kitűnik, a szövegben nincs 
semmi nyoma annak, hogy a hallgatási parancs a nők igehirdető vagy 
tanító szolgálatára vonatkozna. „Számolnunk kell azzal — jegyzik meg 
a Stegemann fivérek —, hogy Pál 1Kor 11. és 14. fejezetében az asszo-
nyoknak az együttléteken tanúsított két különböző megnyilatkozását 
teszi szóvá.”480 Ha pedig nem a kegyelmi ajándékaikat gyakorló nők 
elnémításáról van szó, akkor mi lehet a kiváltó oka az apostol csendre 
intő rendelkezésének? Bizonyára a nők megszólalása ugyanúgy ve-
szélyeztetheti az összejövetel jó rendjét, mint a szabadjára engedett 
nyelveken szólás vagy prófétálás, és ezért kell külön is mederbe terel-
ni azt. 

A keresztyén nők pedig feltehetően helyzetükből, és nem természe-
tükből fakadóan törték meg a csendet az összejöveteleken. A zsidó 
zsinagógákban a nők a férfiaktól elkülönítve foglaltak helyet, nem-
egyszer az erre a célra épített karzaton.481 Ez az ülésrend azt a kísértést 
is magával hozhatta, hogy istentisztelet alatt a nők ügyes-bajos dol-
gaikat is megbeszéljék egymással. A görög világban a nőknek már na-
gyobb szerep jutott a vallási megmozdulásokban, például a Dio nüszosz- 
vagy a Kübelé-kultusz féktelen kicsapongásain.482 Schüssler Fiorenza 
szerint Pál éppen attól tart, hogy a nők zajongása ilyen irányba vinné 
el az összejövetelt.483 A keresztyén nők helyzete azonban jelentősen 
eltért a zsidó és a görög nőkétől. Isten Lelkének munkájában nem mu-
tatkozott különbségtétel a nemek szerint (lásd Gal 3,28), ezért minden 
elkülönítés értelmét vesztette, még talán az ülésrend tekintetében is. Ha 
pedig Isten dolgaiban a nők is személyesen érintettek voltak, ennek az 
együttléten itt is, ott is hangot adhattak. 

A zűrzavar elkerülése érdekében Pál úgy rendelkezik, hogy amikép
pen a szentek minden gyülekezetében, az asszonyok legyenek 

480 Stegemann 1997, 340. o.
481 Bill 2. 807. o. Uo. 4. 139. o.
482 Vö. Hegyi 2003, 56. o.
483 Schüssler Fiorenza 1983, 232. o.
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csendben a korinthusi összejöveteleken is. Egyik gyülekezet sem 
járhat külön utakon, így a korinthusi sem (vö. 1Kor 4,17; 7,17; 11,16; 
14,36), még ha csak az asszonyok istentiszteleten tanúsított maga-
tartásáról van is szó. Mert nincs megengedve nekik a beszéd, hanem 
legyenek engedelmesek, amint a törvény is mondja. Nem teljesen 
világos, hogy a mondatok miként kapcsolódnak össze. Az asszonyok 
csendben maradását a gyülekezeti alkalmakon valószínűleg az egyház 
egészében általánosan elfogadott rend írja elő. Törvényes előírást erre vo-
natkozóan ugyanis sem az Ószövetségben, sem a rabbinizmusban, de 
a polgári előírások között sem találunk. A törvényre való hivatkozás 
inkább a nők engedelmeskedését elváró, alárendelt helyzetét érinti, 
ami 1Móz 3,16 szerint az élet bűnbeesés utáni rendjéből következik. 

Az asszonyok közbeszólásai a gyülekezeti alkalmakon nyilván nem 
fegyelmezetlenségből, hanem egy Krisztust követő nőnél nagyon is 
érthető tudásvágyból eredhettek. Ezért Pál a csendben maradást lelkükre 
kötő szavain túlmenően azt írja nekik, hogy ha pedig valamiről tud
ni szeretnének, otthon, a hozzájuk tartozó férfiaktól kérdezzék 
meg. Az apostol tanácsát akkor értjük meg, ha belehelyezzük az ókor 
műveltségi színvonaláról kialakítható összképbe. A nők közül írni-ol-
vasni csak nagyon kevesen tudtak. Xenophón szerint Ischomachos így 
válaszol a feleségéről, a példás háziasszonyról őt faggató bölcsnek: 
„Ugyan mit tudhatott volna, Sókratés, mikor feleségül vettem? Hiszen 
akkor még tizenöt éves sem volt! Ezt megelőzően pedig szigorú fel-
ügyelet alatt állt, hogy a lehető legkevesebbet lássa, a legkevesebbet 
hallja, és a legkevesebbet kérdezősködjék.”484 A nőknek ez a helyzete 
a klasszikus görög kortól egészen az újszövetségi korig lényegileg nem 
változott, míg a férfiak között mindig jóval több volt az iskolázott. A 
férfiak ezért szorgalmasan olvashatták a görög nyelvű Ószövetséget. 
Erre lehet következtetni abból a tényből is, hogy Pál a leveleiben min-
den bővebb magyarázkodás nélkül bátran utal az Ószövetségre, mert 
feltételezi olvasóinál annak ismeretét. Viszont a nők számára a szent 
iratok, mint annyi minden más, „terra incognita”, ismeretlen földrész 
maradtak. Érthető tehát, ha a hitben egyébként a férfiakkal egyívású 

484 Ritoók 1999, 140. o.
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nők tele voltak kérdésekkel. Ha ezekkel az összejövetelen hozakodnak 
elő, a rend menthetetlenül felborul. 

De túl a gyülekezet épülését akadályozó zűrzavaron, a nőknek a tár-
sadalmi környezetre való tekintettel is fegyelmezniük kell önmagukat, 
hiszen a közvélemény még nem volt elég érett arra, hogy elfogadja a nők 
közéleti szereplését. Ezért figyelmeztet Pál, hogy asszonynak vissza
tetsző dolog beszélni az összejövetelen. Legalább annyira vissza-
tetsző, mint 1Kor 11,16 szerint a prófétanőnek szokatlan hajviselettel 
fellépni hallgatósága előtt. Ha pedig a nyelveken szólással csínján kell 
bánni, mert az összejövetelen megjelent „avatatlan és nem hívő” azt 
hiszi, hogy őrjöngőkkel van dolga (lásd 23. vers), az asszonyoknak  
is csendben kell lenniük, nehogy hasonlóképpen megbotránkoztas-
sák őket. 

Az apostol valószínűleg jól sejti, hogy az összejöveteleken tapasztal-
ható áldatlan viszonyok kialakulásában közrejátszhatott a korinthusi 
gyülekezet általa már nemegyszer említett485 túltengő öntudata, amely 
oda vezetett, hogy nem vették tekintetbe az életnek a többi gyüleke-
zetben gyakorolt rendjét. Úgy látszik, amiképpen a gyülekezet egyes 
tagjai öntörvényű emberek voltak (lásd 1Kor 4,8; 10,23), közösségként 
is úgy viselkedtek. Ideje tehát felismerni a helyüket az egyház egészé-
ben. Vagy tőletek indult ki az Isten igéje, vagy egyedül hozzátok 
érkezett el? Nem lehet tehát életüket úgy alakítaniuk, mintha az övék 
lenne az egyetlen gyülekezet, az egyház alfája és ómegája.

(37—38) Pál immár fejezeteken át foglalkozott az összejövetelek 
rendjével, mert ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a gyülekezet épülésé-
re, és ne kárára jöjjön össze. Miután lefektette az irányelveket, el is kell 
fogadtatnia azokat, méghozzá egy meglehetősen öntudatos közösséggel. 
Ennek érdekében tehát latba kell vetnie apostoli tekintélyének teljes 
súlyát, ám úgy, hogy külső kényszerítő eszköz erre a célra egyáltalán 
nem áll rendelkezésére. Hivatkozhat Jézus Krisztusra, a gyülekezet 
Urára (1Kor 7,10; 11,1), apostoli fáradozásának eredményeire (1Kor 
2,4; 4,20; 15,10; 2Kor 6,6), sőt arra, ami jelen esetben különösen is 
nyomatékos: Isten Lelkének reá gyakorolt befolyására (1Kor 7,40). A 
hangadó korinthusiak ugyancsak a Lélek befolyása alatt élőknek vallják 

485 Lásd a 33b kibontásánál található felsorolást.
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magukat. Ezért ha valaki prófétának tartja magát, vagy a Lélek bir
tokosának, ismerje fel arról, amit írok a gyülekezetnek, hogy az 
az Úr parancsolata. Ha ők valóban a Lélek hatalma alá vetett emberek, 
akkor engedelmeskedni fognak annak, aki ugyanannak a Léleknek in-
dítására szól hozzájuk. Végeredményben nem vele, Pállal, hanem ma
gával Istennel van dolguk. Ennélfogva ha valaki nem veszi tudomásul 
azt, aki Isten megbízottjaként rendelkezik a gyülekezet épülése érde-
kében, az sincs tudomásul véve Isten részéről. 

(39—40) A gyülekezet összejöveteleinek rendje érdekében hozott 
intézkedéseinek végére érve Pál még egyszer összefoglalja a legfonto-
sabbakat: Úgyhogy, testvéreim, buzgón törekedjetek a prófétálás
ra, és a nyelveken szólást se akadályozzátok! (Vö. 1Kor 14,1) Rö-
viden: biztosítsatok elsőbbséget annak a kegyelmi ajándéknak, amely 
által Isten szava szólíthatja meg az embert, de nem kell száműznötök azt 
sem, amellyel az ember fejezheti ki, amit Isten iránt érez. Egyúttal 
ügyeljetek arra is, hogy minden illendően és rendezetten történjék! 
Vagyis a gyülekezet összejövetelein minden fegyelmezetten menjen 
végbe, nehogy az ott tapasztalt felfordulás elriassza az újonnan jött 
érdeklődőket. 
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A levél most sorra kerülő fejezete egyetlen témával foglalkozó, gondo-
san felépített egység. Nem volnánk pontosak, ha ezt a témát az eszka-
tológiában, a teológiának a végső dolgokkal foglalkozó területében 
jelölnénk meg. Bár köze van az eszkatológiához, annak mégis egy szű-
kebb kérdésköréhez tartozik, mégpedig a halált legyőző feltámadás re
ménységéhez. Még azt sem mondhatjuk, hogy Pál Jézus Krisztus feltá-
madására összpontosít. Érvelésében ugyan fontos szerep jut ennek a 
sorsdöntő eseménynek, de amiről végső soron tanúskodni akar, az a 
halottak feltámadása. Ez a gondolatkör a páli iratokban másutt csak el-
szórtan és tömör megfogalmazásban lelhető fel (1Thessz 4,16—17; Fil 
3,20—21; Róm 4,17). Abban az igyekezetében, hogy megalapozza a 
halottak közül való feltámadás reménységét — csakúgy, mint a levél 
minden részletében —, Pált a tanító szándékon kívül lelkipásztori szem
pont is vezeti, mert jól tudja, hogy az elbizonytalanodás a halottak fel-
támadásának kérdésében visszahat a Krisztusban hívő ember helytál-
lására a földi élet küzdelmében. 

Olyan korinthusi hívek miatt kell az apostolnak a halál utáni élettel 
kapcsolatos reménységet megfogalmaznia, akiknek állítása szerint 
„nincs halottak feltámadása” (1Kor 15,12). Hogy a halottak feltáma-
dásának tagadói milyen alapon jutottak erre a meggyőződésre, és miben 
állt a tagadásuk, az mindmáig vita tárgya a magyarázók között. Amikor 
majd az említett igehelyhez érünk, nem mulaszthatjuk el a vita lénye-
gének ismertetését. Az apostol álláspontja a halál utáni lét kérdésében 
ugyanis csak azon a vallástörténeti háttéren válik megragadhatóvá, amely 
az olvasók gondolatvilágát befolyásolja. Most csak egy megjegyzés áll-
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jon itt: ha Pál érveléséből következtetünk vissza az általa kifogásolt 
nézetekre, akkor az a benyomásunk, hogy nemcsak egyféle, hanem több 
különböző téves reménységgel, illetve reménytelenséggel akar „egy füst alatt” 
leszámolni.

A fejezet felépítése alapos és átgondolt, a korabeli retorikai szabályok-
nak megfelelő. Az apostol először azt a kiindulópontot jelöli meg, 
amelynek alapján a felvetett kérdésben elfogadható és meggyőző kö-
vetkezte tésekre juthat. Jellemző módon ez a kiindulópont nem valami 
filozófiai, világnézeti tétel, hanem egy történés, mégpedig Jézus feltá-
madása, amelynek tanúi vannak (1—11). Ezt követően mindjárt azt a 
képte lenséget mutatja ki, amely a halottak feltámadásának tagadásá-
ban je lentkezik, hiszen Jézus feltámadása és az övéi feltámadása csak 
együtt állhat és bukhat (12—19). Majd világossá teszi, hogy a halottak 
feltámadását Jézus feltámadásával a végső, eszkatologikus események 
meghatározott menetrendje kapcsolja össze (20—28). Ezután ismét a 
feltámadás tagadásából eredő következetlenségekből kaphat az olvasó 
ízelítőt (29—34). A legterjedelmesebb rész azzal a kérdéssel foglalko-
zik, hogy mi módon, milyen formában történik majd a feltámadás 
(35—49). Végül összefoglalva kapjuk a halandók feltámadásának leg-
fontosabb mozzanatait, majd Pál magával ragadja az olvasót a halál 
feletti diadal himnikus magaslataiba, és onnan visszatekintve kínál 
erőt és biztatást az e világi élet küzdelmeihez (50—58). Már ebből a 
rövid tartalmi összegezésből is kitűnik, hogy Pál a feltámadás remény-
ségét több síkon közelíti meg, bizonyára azért, mert nemcsak egyféle 
kétellyel számol. Talán olyannal is, amely a gyülekezetben még nem 
kapott hangot, de amellyel a pillanatnyi helyzettől függetlenül feltét-
lenül számolni kell. 

A fejezet amellett, hogy gondosan szerkesztett, egységes írásmű be-
nyomását kelti, egyúttal a levél mondanivalóján belül önálló, „önmagában 
zárt”1 egységet alkot. Nincs közvetlen kapcsolata sem az előtte levő, sem 
az utána következő levélrészlettel. A páli szerzőség ugyan vitathatatlan, 
mégis mintha a fejezetnek eredetileg nem ebben a levélben volna a 
helye. Ha egy bizonyos írásmű egységének Merklein által javasolt há-

1 Lindemann 2000, 324. o.
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rom szempontját, a mondattani, fogalmi és tartalmi kapcsolat fenn-
állását tartjuk szem előtt,2 akkor nem igen juthatunk más következte-
tésre. A fejezet első mondatában ugyanis nem találunk olyan kötőszót 
vagy más nyelvtani alakzatot, amely mondattani kapcsolatot teremtene 
a megelőző rész mondanivalójával. Nincs dolgunk a  elöljáróval, 
amely valamilyen gyülekezetből eredő kérdésre vonatkozna (vö. 7,1; 
8,1; 12,1), de más megjegyzéssel sem, amely róluk hozott híradásokra 
utalna (vö. 1,11; 16,15kk). Hasonlóképpen hiányzik a 15. és 16. fejezet 
között bármilyen kapcsolatot létesítő fordulat. De nem állítható az 
sem, hogy a fejezetben meghatározó szerepet betöltő fogalmakkal már 
az eddigiekben is találkozhattunk. Jézus feltámadásáról ugyan már volt 
szó (lásd 6,14), de más halottak feltámadásáról eddig még nem. Ha-
sonlóképp, bár a 15. fejezetben kulcsfogalom a  (lelki) 
melléknév, értelmének meghatározásához mégsem vehetjük alapul az 
előző fejezetekben figyelembe vett jelentését. Előkészületlenül ér min-
ket magának a halottak feltámadásának tárgyköre is. Az apostol idáig 
semmivel sem jelezte, hogy ez gondot jelentene a korinthusi gyüleke-
zetnek. Bár Schrage szerint az egész levél lépten-nyomon eszkatologi-
kus összefüggésekbe állítja a felmerülő kérdéseket3 — amiben igaza is 
van —, másutt mégis elsősorban a „már igen” és a „még nem” feszült-
sége kerül előtérbe (például 7,29kk; 13,12), nem pedig az ember halál 
utáni sorsának a kérdése, mint a 15. fejezetben. 

Ismerve a levél egységének kérdésében kialakult változatos és egy-
másnak ellentmondó elképzeléseket,4 kézenfekvőnek tűnhet, hogy a 
soron következő, önálló egységnek mutatkozó fejezet hovatartozása is 
vita tárgyává lett. Viszont éppen azért, mert a benne foglalt mondani-
való nem kapcsolódik szorosan más levélrészlethez, nem is köthető a 
levél egységét megkérdőjelező kutatók által feltételezett egyik vagy 
másik levélhez. Ha tehát a levél egysége mellett foglalunk állást,5 a 
fejezet viszonylagos önállósága ezt nem teszi kérdésessé. De bármilyen 

2 Merklein 1984, 158. o.
3 Schrage 1991—2001, 4. 9. o.
4 Vö. az I. fejezet 2. alfejezetének c) pontjával.
5 Vö. az I. fejezet 2. alfejezetével.
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álláspontra jussunk is irodalomkritikailag, a 15. fejezet exegetikai kér-
déseire a fejezeten belül jelentkező összefüggésekben kell választ ta-
lálnunk. 

1. a feltámadott jézus megjelenéseinek tanúi 
(15,1—11)

(1) Megvilágítom pedig számotokra, testvéreim, az értelmét1 an
nak az evangéliumnak, amelyet el is fogadtatok, amelyben lába
tokat meg is vetettétek,2 (2) amely által az üdvösségben is része
sültök, és azt is, amilyen igével3 hirdettük nektek az evangéliumot, 
amennyiben kitartotok mellette, hacsak nem hiába lettetek hí
vővé.

(3) Elsők között4 adtam át ugyanis nektek, amit én is átvettem,5 
hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint,6 (4) és 
hogy eltemettetett, és hogy feltámadt7 a harmadik napon az írások 
szerint,8 (5) és hogy megjelent9 Kéfásnak,10 azután a „tizenket
tő”nek.11 (6) Ezután megjelent egyszerre több mint ötszáz test
vérnek,12 akik közül a többség életben maradt mind mostanáig, 
némelyek pedig elhunytak. (7) Ezután13 megjelent Jakabnak,14 
majd az összes apostolnak.15 (8) Mindenki közül legutolsóként16 
pedig, mintegy rendellenes születésűnek,17 megjelent nekem is. 

(9) Én vagyok ugyanis a legkevésbé makulátlan az apostolok 
közül,18 aki nem vagyok érdemes19 arra, hogy apostolnak nevez
zenek, mivelhogy üldöztem az Isten egyházát.20 (10) Isten kegyel
méből azonban vagyok, ami vagyok, és az ő irántam tanúsított 
kegyelme nem lett hiábavalóvá, hanem mindegyiküknél21 több 
fáradságos munkát vittem végbe,22 de nem én, hanem az Isten 
kegyelme, amely23 velem volt. (11) Tehát akár én, akár ők, így 
hirdetjük az igét, és így jutottatok hitre.

a Szöveg érteLme 1Megvilágítom... az értelmét: G — írja Pál, hogy 
ezzel kifejezésre juttassa a következô mondanivalókkal kapcsolatos szán-
dékát. ugyanezzel a szóval él már 1kor 12,3-ban is, ahol olvasói figyelmét 

Korinthus.indd   670 2008.04.02.   8:22:26



671

egy nyilvánvaló összefüggésre akarja ráirányítani. minden valószínûség 
szerint a szó most is ezt a feladatot tölti be, hiszen annak az evangéliumnak 
az értelmezésére kerül majd sor, amelyet a korinthusi gyülekezet kezdettôl 
fogva ismer és elfogad, és ami mellett mind ez idáig ki is tartott (lásd 1—2. 
vers). Bár a görög ige alapjelentése „valakit valamivel megismertetni”,6 ez 
ebben az esetben mégsem használható, mivel az olvasó már ismeri, amit az 
apostol felidéz számára. Pedig különösen a német nyelvû magyarázók szin-
te kivétel nélkül a „tudtul adni, megismertetni” jelentést részesítik elônyben.7 
a magyar protestáns fordítói hagyomány (károli-, revideált károli- és új pro-
testáns fordítás) már inkább tekintettel van a szövegkörnyezetre, amikor az 
„eszetekbe juttatom” (az evangéliumot) megoldást választja. Barrett,8 a ka-
tolikus Békés—Dallos-fordítás9 és a szintén katolikus Szent István társulat 
Bibliája10 azt a megoldást választja, mint a jelen kommentár 1kor 12,3-ban: 
„felhívom figyelmeteket arra”. azonban az apostol ebben a fejezetben nem 
csupán az evangéliumra akarja felhívni a gyülekezet figyelmét, hanem annak 
a tartalmát kívánja kifejteni számukra, ezt a körülményt pedig leginkább a 
választott fordítás képes figyelembe venni. 

2amelyben lábatokat meg is vetettétek: a kissé körülményesnek tûnô 
fordítást az eredeti szöveg nyelvtanilag pontos értelmezése indokolja. a gö-
rög fordulat ugyanis így hangzik: . mivel az igealak perfec-
tumban áll, a jelentése olyan esemény, amely a múltban történt, de követ-
kezményei a jelenben is érvényben vannak. ezt az állapotot pedig — remény-
ség szerint — a fordításba került fordulat hûen tükrözi. 

3és azt is, amilyen igével (hirdettük): ezen a helyen következetlen mon-
datszerkesztéssel van dolgunk. hiányzik ugyanis valamilyen kötôszó, amely 
megadná a következô mondat pontos helyét a gondolatmenetben. így csak 
arra lehet gondolni, hogy párhuzamos az indító kijelentéssel. az apostol 
nemcsak az evangélium értelmét akarja olvasóinak megvilágítani, hanem azt 
a hagyományanyagot is, amellyel az evangéliumot továbbadta. 

4Elsôk között: az  fordulat egyformán kifejezhet sorrendisé-
get,  de súlyt és fontosságot is. az elôbbi jelentés tûnik valószínûbbnek. 

 6 Vö. Soltész—Szinyei 1978, 127. o. 

 7 Például Conzelmann 1969, 291. o. Ch. Wolff 1982, 149. o. Orr—Walther  
1976, 316. o. Schrage 1991—2001, 4. 14. o. Lindemann 2000, 325. o. Tőkés 1995, 
393. o.

 8 Barrett 1968, 334. o.
 9 411. o.
10 1340. o.
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Persze az elsôként közölt hagyomány egyúttal tartalmilag is fontos lehe-
tett. 

5adtam át nektek, amit én is átvettem: Pál a hagyományozásnak az át-
vételben és átadásban megnyilvánuló kettôs ütemét említi. a hagyományozás 
láncolatának ez a két fô mozzanata már szóba került 1kor 11,23-ban is, és 
a folyamat mibenlétérôl és hátterérôl ott az 1. számú szövegértelmezô jegy-
zet alatt bôvebb tájékoztatást kaphatunk.

6Krisztus meghalt a mi bûneinkért az írások szerint: ez a mondat ta-
núsítja, hogy Pál a hagyományból vette át, és nem maga fogalmazta meg. 
ha rajta múlt volna a megfogalmazás, akkor jézus halálának módját, a ke-
reszthalált is megemlíti (vö. 1kor 1,18; 2,2; gal 3,1 stb.). joachim jeremias 
feltételezi, hogy a hitvallás jelleget magán viselô hagyomány az arámul be-
szélô jeruzsálemi ôsgyülekezetben formálódott ki.11 ezt nem tartja lehetet-
lennek többek között Bultmann,12 de Schrage sem.13 a hagyomány értelme-
zi is krisztus halálát: annak nem általában a bûnért, hanem a vallást tevô 
bûnéért is szükséges volt megtörténnie. ez az értelmezés az írásokon, tehát 
Isten ószövetségi kijelentésén alapszik. hogy melyik íráshelyre kell gondol-
nunk, az heves vita tárgya az Újszövetség-kutatók között. természetesen 
elsôsorban ézsaiás könyvének 53. fejezete jöhet számításba. erre gondol 
Cullmann,14 jeremias,15 és nem utolsósorban hans Walter Wolff.16 Bultmann 
szerint Wolffnak — de másnak sem — „igen sikerült bizonyítania”.17 valószí-
nûleg a hitvallás elsô megszövegezôi nem is egy ószövetségi igehelyre, ha-
nem többre, sôt az ószövetség egészére gondoltak,18 hiszen erre enged 
következtetni az „írások” esetében a többes számban történô fogalmazás.

7feltámadt: a görög szövegben itt az  ige passzív és egyúttal per-
fectumi (szenvedô és befejezett múlt idejû) alakja áll. a szó alapjelentése: 
felébreszteni, felkelteni. az Újszövetség túlnyomórészt ezzel a szóval teszi 
közhírré jézus feltámadásának eseményét. olykor hasonló jelentéssel elô-
fordul még az  ige, de Pálnál csak három ízben, 1thessz 4,14-ben 
és 16-ban, valamint ef 5,14-ben. Fontos felfigyelnünk az  ige passzív 
perfectumi formájára, amellyel Pál — de nem csak ô — jézus feltámadásának 

11 ThWNT 5. 703—704. o. 393. jegyz.
12 Bultmann 1993, 1. 54. o. Bultmann 1959, 83. o.
13 Schrage 1991—2001, 4. 23. o.
14 Lásd Joachim Jeremiasnál.
15 ThWNT 5. 703—704. o.
16 H. W. Wolff 1952, 97—98. o.
17 Bultmann 1959, 32. o. 1. jegyz., 33. o.
18 Vö. Schrage 1991—2001, 4. 25. o.
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tényét megfogalmazza (). ez a nyelvtani alak ugyanis tömören és 
találóan tükrözi az elsô tanúságtevôk felfogását jézus feltámadásának mi-
benlétérôl. a passzívummal egyrészt kizárták azt a feltételezést, hogy a 
feltámadás titka valamiképp magában jézusban rejlik. nem tetszhalottként 
éledt újra, nem túlvilági kísértetként kereste fel tanítványait, nem tanításában 
élt tovább, de nem is csupán a hirdetett igében, a kérügmában van jelen a 
világban.19 másrészt a passzívummal mint passivum divinummal kifejezésre 
juttatták azt, hogy jézus feltámadásában Isten halált legyôzô, teremtô hatal-
ma (lásd róm 4,17) nyilvánult meg. ahogy Pál 1kor 6,14 szerint is írja: „Isten 
a mi urunkat feltámasztotta...” az  perfectumi igeideje viszont „egy 
jelenben is meglévô állapotra utal, amely valamilyen múltban lezárt esemény-
bôl adódik”,20 vagyis eszerint a mi esetünkben jézus feltámadásának követ-
kezményei a jelent is meghatározzák. 

8feltámadt a harmadik napon az írások szerint: a kezdeti idôben gyö-
kerezô hitvallásnak ez a tagja párhuzamos azzal, ami krisztus haláláról szól. 
De ebben az esetben még nehezebb egy meghatározott igehelyre mutatni 
az ószövetségben. egyáltalán, a feltámadás reménysége az ószövetségnek 
csak a fiatalabb rétegeiben szólal meg, és ott is szórványosan. Lehetne gon-
dolni ebben az esetben is ézs 53-ra, ahol Isten szenvedô szolgájáról olvas-
hatjuk, hogy akinek a „bûnösök közt adtak sírt” (9. vers), „mégis meglátja 
utódait, sokáig él” (10. vers). De a „harmadik napon” formában szereplô idô-
meghatározás itt nem található. megtalálható viszont hós 6,2-ben és jón 
2,1-ben. ez utóbbi igehelyre hivatkozik máté szerint jézus is (12,40). a „há-
rom nap” egyébként a zsidó gondolkodásban meghatározatlan rövidebb idôt 
jelent.21 De könnyen lehet, hogy a „harmadik nap” megjelölésre nem vonat-
kozik az írásokra történô hivatkozás, hanem inkább a krisztus halála és 
feltámadása között eltelt idôt adja meg. Itt is érvényes, amit a krisztus ha-
láláról szóló szavakhoz fûztünk.22 elsôsorban az ószövetség Istenrôl vallott 
kijelentései szólnak krisztus feltámasztása mellett, ahogy errôl zsolt 16,10 
vall: „nem hagysz engem a holtak hazájában.” apCsel 2,27 szerint ezt idézi 
pünkösdkor jézus feltámadásáról tanúságot téve Péter is (vö. mk 12,27 és 
párh.).

9megjelent: a szó görög formája: . a Pál által idézett hagyomány a 
húsvéti üres sír helyett a feltámadott Jézus megjelenéseire hivatkozik, amikor 

19 Lásd Bultmann 1959, 305. o. Bultmann 1993, 1. 208. o.
20 Steyer 1962, 55. o.
21 Delling: ThWNT 2. 951. o.
22 Lásd a 6. számú szövegértelmező jegyzetet.
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az ô feltámadása mellett tanúskodik.23 nem egy Újszövetség-kutató másod-
lagosnak tekinti az üres sírhoz kapcsolódó történeteket, és ennek megfele-
lôen a jézus feltámadásába vetett hit eredetét jézus megjelenéseiben látja, 
amelyeket azután igencsak eltérô módon lehet értelmezni.24 egy halott és 
eltemetett személy halála utáni megjelenései ugyanis a kultúrtörténet és 
benne a vallástörténet alapján, sôt az ószövetség ismeretében is (lásd 1Sám 
28,14kk) sokféleképp foghatók fel, kezdve a kísértetjárástól a látomásokon 
át25 az anyagi valóságba történô visszatérésig. a vita érdemi ismertetése és 
abban valami elfogadható állásfoglalás kialakítása külön tanulmányt érde-
melne.26 az nyilvánvaló 1kor 9,1-bôl, hogy jézus feltámadásának tanúi való-
ban „jézust, az ô urukat” látták, és nem valami ellenôrizhetetlen látomással 
volt dolguk. mivel ebben az esetben még mindig a tanúk benyomásából in-
dulnánk ki, ezért most inkább az  kifejezés nyelvtani elemzését vegyük 
alapul. amiképpen elôzôleg az  (feltámadott) esetében láttuk, az 
 a  igének szintén szenvedô, passzív igealakja. Igaz, az  kife-
jezhet mediális, bennható jelentést is.27 ebben az esetben maga a feltámadott 
Úr tesz arról, hogy az övéi megláthassák ôt.28 De sokkal valószínûbb, hogy 
itt is passivum divinum-mal állunk szemben, és akkor krisztus megjelenései 
mögött is „Isten az, aki a Feltámadott kinyilatkoztatásában találkozást készít 
önmagával”.29 erre enged következtetni az a mód, ahogyan Pál a Feltámadott 
neki szóló megjelenésének értelmét megfogalmazza (gal 1,15—16). 

10Kéfásnak: Simonnak, a „tizenkettô” szóvivôjének az evangéliumi hagyo-
mány szerint jézustól kapott (mk 3,16 és párh.) második neve arámul. a 
szóvégi  (szigma) a hangzást görögössé teszi. Pál általában így említi ôt. 
Beszédes név, mert az arám nyelvben sziklát, kôszálat jelent. görögre le-
fordítva pedig P, azaz Péter.30 

23 Vö. Goppelt 1981, 289—290. o.
24 Bővebben lásd Schrage 1991—2001, 4. 37. o. 112. jegyz. 43—44. o. 150., 151. 

jegyz.
25 Vö. Bousset 1967, 17. o.
26 Lásd az idevágó irodalom ismertetését Schragénál: Schrage 1991—2001, 4. 3— 

7. o.
27 Lásd Steyer 1962, 96. o. Lindemann 2000, 332. o.
28 Vö. Schrage 1991—2001, 4. 47. o.
29 Schrage 1991—2001, 4. 45. o. és 151. jegyz.
30 Cullmann: ThWNT 6. 100. kk. Pesch: EWNT 2. 722—723. o. Bővebben lásd 

1Kor 1,12-nél.
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11a „tizenkettônek”: a számnév és az ezzel a számnévvel fogalommá lett 
tanítványi csoport gyakran szerepel az evangéliumokban és a jelenések köny-
vében. Pálnál viszont csak egyszer, ezen a helyen, és itt is nagy valószínû-
séggel az általa idézett hagyománynak megfelelôen bukkan fel. viszont az 
a körülmény, hogy jézusnak a feltámadását követô megjelenéseinek tanúi 
között említi a „tizenkettôt”, sok mindenre rávilágít. ha ugyanis közvetlenül 
feltámadása után már egy kikristályosodott testületnek jelent meg az Úr, 
akkor ennek a csoportnak a kiválasztása kétségbevonhatatlanul még a fel-
támadása elôtti idôre, tehát jézus földi mûködésére megy vissza,31 és nem 
tekinthetô korábbi idôbe visszavetített húsvét utáni képzôdménynek.32 hogy 
a tanítványoknak ez a szûkebb közössége már a jézus halálát megelôzô 
idôben fogalommá lett, mi sem bizonyítja jobban, mint a „tizenkettô” elne-
vezés megmaradása közvetlenül jézus feltámadása után is, hiszen tudvale-
vôleg Iskariótes júdás halála után ez a tanítványi kör csak tizenegy fôbôl állt. 
mátyást ugyanis a Cselekedetek könyve szerint csak késôbb, jézus menny-
bemenetele után választották meg júdás helyébe (1,15kk). ezt észrevételez-
heti néhány késôbbi másoló, amikor egyes kéziratok (D*, F, g, latt, syhmg) 
tanúsága szerint a tizenkettes számot tizenegyre javítják ki. ha pedig a tizen-
két tanítványból álló szûkebb kör kialakítása magának jézusnak az akaratá-
ra megy vissza, akkor minden valószínûség szerint az volt a szándéka, hogy 
a régi helyébe lépô új Izráel tizenkét törzsének képviselôi, megtestesítôi le-
gyenek. ez a jézusi szándék összhangban van a krisztus elôtti évszázadban 
keletkezett és farizeusi hatást mutató Salamon zsoltáraival. ezekben is az a 
reménység kap hangot, hogy a messiási idôkben Isten újra egyesíteni fogja 
Izráel törzseit (17,44; 18,6).

Itt kell megemlítenünk, hogy a magyarázók között heves vita tárgya a Pál 
által idézett hagyomány terjedelme. a legtöbben úgy gondolják, hogy ere-
detileg csak a  kötôszóval kezdôdô tárgyi mellékmondatok tartoztak a 
hagyományba, de az -val (ezután) kezdôdôk már nem. mások szerint 
viszont beletartozott az „azután a »tizenkettô«-nek” mondat is,33 krisztus 
megjelenéseinek többi tanúját pedig már maga Pál sorolná fel. az a meg-
jegyzés, hogy „akik közül a többség életben maradt mind mostanáig”, nyil-
vánvalóan Páltól származik. De vannak olyanok is, akik azoknak a megjele-

31 Rengstorf: ThWNT 2. 325—326. o. Holtz: EWNT 1. 875. kk. kol.
32 Ez utóbbit feltételezi Schütz 1921, 72. kk.; Conzelmann 1969, 303. o.; és ki 

nem mondottan Bultmann 1959, 62. o.
33 Lásd például Conzelmann 1969, 292. o.
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néseknek a felsorolását, amelyekben jakab és az összes apostol részesült, 
szintén a hagyomány részének tekintik.34

12egyszerre több mint ötszáz testvérnek: az apostol kijelentése több-
rendbeli feladatot is ró a magyarázóra. mindenekelôtt az , amely a 
görög szövegben az „egyszerre” határozószó mögött áll, többféle jelentést 
is hordozhat. jelentheti: a) egyszer, azaz nem többször; b) egyszer s minden-
korra, mint zsid 7,27-ben, 9,12-ben, 10,10-ben és valószínûleg róm 6,10-ben 
is; c) egyszerre, vagyis minden jelenlevô számára.35 Bár mindegyik változat 
elfogadható értelmet adna, az összefüggésnek mégis inkább az utolsó felel 
meg. a fordítások szinte kivétel nélkül ezt a megoldást választják, sôt orr 
és Walther még külön hangsúlyozza is, hogy a Feltámadott megjelenése az 
ötszáz testvérnek „egy idôben” (at one time) történt.36

nem egyértelmû itt az  szerepe sem. jelentése annyi, mint: felül, 
felett, elébb.37 a nyelvtan szerint ebben az esetben a  (több) közép-
fokú melléknév köznyelvi formája.38 De a görögöt anyanyelvként beszélô 
khrüszosztomosz39 és theophülaktosz40 kész az -t helyhatározói érte-
lemben venni, és úgy érteni a közlést, hogy a Feltámadott valahol fent, a 
fejük felett jelent meg. érdemes ebben az összefüggésben megemlíteni Sem-
ler elgondolását, aki szerint a Feltámadott valóban az „ötszáz testvér” „felett” 
jelent meg, de ez a „fent” már a mennyei világot jelenti.41 a kérdéses szónak 
valamiféle helyhatározó értelmet tulajdonítani azonban nyilvánvalóan abból 
az igyekezetbôl fakad, hogy a Pál által említett „nagyszabású” élmény azo-
nosítható legyen az Újszövetségben valahol másutt, mindenekelôtt a Csele-
kedetek könyvében említett esettel.

A Feltámadott több mint ötszáz testvér elôtt történt megjelenésének meg-
említésében két jellemzô vonás figyelhetô meg. egyrészt minden eddiginél 
nagyobb az eseményben részesedôk száma. ugyanakkor nincs másutt hír-
adás olyan létszámú összejövetelrôl, amilyenre Pál hivatkozik. mivel még 
leginkább a pünkösdi esemény fogható hozzá, nem csoda, ha Weiß óta sokan 

34 A kérdés körül kialakult vita állásáról bővebben lásd: Schrage 1991—2001, 4. 
19. kk. Lindemann 2000, 328. kk.

35 Lásd Soltész—Szinyei 1978, 270. o.
36 Orr—Walther 1976, 316. o.
37 Soltész—Szinyei 1978, 219. o.
38 BD 185. § 4.
39 PG 61,326.
40 PG 124,756.
41 Semler 1770, 400. o.
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erre szóló utalást látnak Pál szavaiban.42 mások viszont a mt 28,16kk-ben 
található közléssel kapcsolják össze.43 Figyelemre méltó Lindemann észre-
vétele is,44 aki Pál egyik, történetesen a pisidiai antiókhiában elmondott 
beszédébôl idéz egy részletet: „Isten azonban feltámasztotta ôt (jézust) a 
halottak közül, aki több napon is megjelent azoknak, akik vele együtt men-
tek fel vele galileából jeruzsálembe, és akik most az ô tanúi a nép elôtt.” 
(apCsel 13,30—31) Látható, hogy a kérdésben nem hozható egyértelmû dön-
tés, hiszen a létszámról közölt adatok nem vágnak egybe. annyi minden-
esetre elmondható, hogy a Feltámadottnak olyan megjelenéseivel is számol-
nunk kell, amelyek pontos körülményeit a hagyomány nem tartotta számon. 

13Ezután: a már ismerôs módon az  határozószóval folytatódik a 
Feltámadott megjelenéseirôl szóló beszámoló. nehéz eldönteni, hogy fel-
sorolásról van-e szó csupán, vagy Pál szavaiból következtethetünk a meg-
jelenések sorrendjére is. a jakabbal és az összes apostollal történtek emlí-
tése párhuzamosnak tûnik a kéfásról és a „tizenkettô”-rôl szóló résszel. ez 
a körülmény nemcsak a hagyományból átvett és átadott tudósítás terjedel-
mének,45 hanem egy jakab elsôsége mellett szóló és kéfáséval vetélkedô 
hagyomány létének a kérdését is felveti. harnack óta ugyanis jó páran fel-
tételezik, hogy a húsvéti hagyományok eltérnek egymástól, és ebben tekinté-
lyes személyeknek és különbözô irányzatoknak már a korai egyházat megosz-
tó versengése tükrözôdik.46 jóvátehetetlen ellentétek feltételezése azonban 
elhamarkodottnak tûnik. Pál ugyanis nemegyszer ír jakabbal való kapcsola-
táról (1kor 9,5; gal 1,19; 2,9.12), de egyetlen megjegyzésébôl sem lehet 
következtetni jakab tekintélyének megkérdôjelezésére. Pálnak a korinthu-
siakhoz írt elsô levele idején jakab volt a jeruzsálemi gyülekezet vezetôje. 
ezért ha a felsorolásban valami más, és nem a megjelenések idôrendjének 
szempontja érvényesült volna, a Feltámadott tanúi között jakab feltehetôen 
az elsôk között került volna szóba.

14Jakabnak: jákób ôsatya tiszteletére zsidó apák az Újszövetség korában 
is gyakran adták fiaiknak a jakab nevet. jézus követôinek szûkebb körébe is 
több jakab nevû férfi tartozott. a tanítványok között találjuk jakabot, zebe-
deus fiát, jános testvérét és jakabot, alfeus fiát, aki talán azonos a „kis ja-
kabbal” (mk 3,18 és párh.; vö. mk 15,40; 16,1 és párh.). Pál nem ôket említi, 

42 Bővebben lásd Schrage 1991—2001, 4. 55. o. 198. jegyz.
43 Uo. 55. o. 197. jegyz.
44 Lindemann 2000, 330. o.
45 Lásd a 11. számú szövegértelmező jegyzetnél.
46 Lásd Schrage 1991—2001, 4. 22. o. 47. jegyz.
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hanem jakabot, jézus testvérét, akit az „Úr testvérének” neveznek, jelezvén 
ezzel, hogy a Feltámadott és élô Úrral szoros kapcsolatban áll. jakab minden 
valószínûség szerint jézus feltámadása után lett az ô követôje. a jézus és 
jakab kapcsolatát érintô legújabb hír arról szól, hogy a régészek jeruzsálem-
ben egy elsô századból való ossuariumot (csontládát)47 találtak, amelynek 
oldalába a „jakab, jézus testvére” felirat volt bekarcolva. kr. u. 48. táján, a 
jeruzsálemi „apostoli” zsinat idején jakab már a jeruzsálemi gyülekezet há-
rom legtekintélyesebb vezetôje közé tartozott (gal 2,9), nem sokkal késôbb 
pedig a gyülekezet már kizárólagosan az ô irányítása alatt élt (gal 1,19;  
apCsel 21,18). jakab tiszteletre méltó életével a nem krisztus-hívô zsidóság 
körében is nagy tekintélyre tett szert, olyannyira, hogy kr. u. 62-ben bekö-
vetkezett mártírhaláláról josephus történetíró is megemlékezik.48 

15az összes apostolnak: könnyen azt hihetnénk, hogy ez a megfogalma-
zás ugyanarról az eseményrôl tudósít, mint a Feltámadottnak a „tizenkettô” 
elôtt történt megjelenésérôl szóló. a köztudat ugyanis az apostoli kört azo-
nosítja a „tizenkettô” testületével. valójában azonban csak az evangéliumok-
ban (mk 6,30 és párh.; mt 10,2 párh.), különösképpen pedig Lukács szó-
használatában tekinthetô váltófogalomnak a kettô (vö. Lk 11,49; apCsel 1,26; 
2,37; 4,36; 5,29; 8,1.14 stb.). Pálnál már bonyolultabb a helyzet. nála sem 
húzható meg önkényesen az apostoli kör határa, de a tizenkettônél minden-
képp nagyobb számú csoportról van szó, amely például Barnabást, sôt jaka-
bot is magában foglalja (lásd 1kor 9,5—6). az apostoli tiszt mibenlétének 
bonyolult kérdésérôl lásd 9,1-nél a levélrészlet kibontását.

16Mindenki közül legutolsóként:  = határozószó mellék-
névi fokozása + genitivus comparativus (összehasonlítást kifejezô birtokos 
eset).49 ezért nem tekinthetô idôhatározónak (új protestáns fordítás: „leg-
utoljára”). a Pál által használt fordulat jól beleillik az elôzô jegyzetben az 
apostoli tisztséggel kapcsolatosan mondottakba. mert nem azt akarja mon-
dani, hogy idôben a legközelebb esik a Feltámadott neki szóló megjelenése, 
hanem azt, hogy az övé a Feltámadott megjelenéseinek lezárása.

17mintegy rendellenes születésûnek: a görög szövegben található  
szó az Újszövetségben csak itt fordul elô (hapax legomenon). az értelmét 
igen változatos módon próbálják visszaadni a fordítók. mivel az  

47 Gebeinkasten, lásd BHH 1. 518. kol.
48 Ant XX,200. Jakabról lásd még: BHH 2. 800. kol. Nie derwimmer: EWNT 2. 

412—413. kol. Cserháti 1982, 63. o.
49 BD 62. §.
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(idô elôtt szülni)50 ige fônevesített alakja, tulajdonképpen elvetélt magzatot 
jelent. ennek megfelelôen a legtöbb német magyarázó — kálvint is ideve het-
jük — „Fehlgeburt”-nak fordítja, az angol Barrett pedig „hurried into the 
world”-nek, ami szintén „elsietve világra jött magzatnak” érthetô. ha így pró-
báljuk visszaadni a szót, képzavar áll elô, hiszen Pál nem azt akarja kifejez-
ni, hogy idejekorán lett apostol, hanem éppen ellenkezôleg: megkésetten. 
nem szerencsés a magyar fordítói hagyomány sem. a károli- és nyomában 
a revideált károli-fordítás az „idétlen” kifejezést használja. a Békés—Dallos-for-
dítás is ezt a megoldást választja. nem hiszem, hogy ez megfelelô volna, 
hiszen mára már olyan irányba tolódott el az „idétlen” szó jelentése, amely 
nincs összhangban az apostol szándékával. az új protestáns fordításban és 
tôkés Istvánnál ezen a helyen a „torzszülött” szót találjuk. a „torzszülött” 
kifejezés nem felel meg sem a görög szó alapjelentésének, sem az apostol-
ra illô és helytálló jellemzésnek. ha tekintettel vagyunk a szövegkörnyezetre, 
akkor inkább a „túlhordott magzat”, „késôn született magzat” fordulatok 
tûnnek helyénvalónak. többnyire így értelmezik a képet a korai egyházban.51 
a Luther- Biblia az „unzeitiges geburt” fordítást hozza, és ennél jobbat, az 
összefüggésbe simábban beleilleszkedôt nem találhatott volna. 

18a legkevésbé makulátlan az apostolok közül: ezúttal is nehéz meg-
találni a Pál szándékának leginkább megfelelô fordítást. mert itt a maga 
jellemzésére az  (csekély) melléknév rendhagyó felsôfokát (: 
legkisebb, legcsekélyebb) veszi igénybe. ezt a mai magyarázók közül többen 
is apostoli elhívásának a többiekétôl eltérô, késôbbi idôpontjára tett utalás-
nak értik, és a „legutolsó az apostolok közül” fordítást választják,52 de már 
az apostoli atyák is idôrendi, nem pedig apostoli méltóságot érintô kijelen-
tésnek fogták fel.53 a szónak e mögött az értelmezése mögött olyasféle jó 
szándékú törekvést feltételezhetünk, amely Pál apostoli tekintélyét minden-
áron meg akarja óvni elônytelen összehasonlításoktól. az  szótári 
jelentése azonban nem ad erre elegendô alapot, a szó ugyanis nem sorren-
diséget, hanem méretbeli vagy minôségre vonatkozó megállapítást fejez ki. 
De a jelentésváltozatok közül a „legkisebb” sem túl szerencsés ebben az 
összefüggésben, mert az apostol termetére tett célzásnak is érthetnénk. a 
legelfogadhatóbb értelmet még a nagyrabecsülés elmaradására célzó „leg-

50 Varga 1992, 298. kol.
51 Lásd Schrage 1991—2001, 4. 99. o. 439., 440. jegyz.
52 Conzelmann 1969, 292. o. Barrett 1968, 335. o. Orr—Walther 1976, 316. o. 

Schrage 1991—2001, 4. 14., 101. o.
53 Bray 1999, 151. o.
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kevésbé makulátlan” jelzô adja, amint ez a következô megjegyzésekbôl is 
kivehetô. 

19(nem vagyok) érdemes: tulajdonképpen fordíthatnánk itt „méltó”-t is, 
ahogy ezt az új protestáns fordítás teszi. mégis inkább az  szónak szok-
tuk ezt a jelentést tulajdonítani. a szövegünkben található -ban viszont 
egy árnyalatnyi különbség fedezhetô fel. ezzel jellemezzük azt, ami eléri, 
betölti a mértéket.54 

20Isten egyházát: ezen a helyen az egyes számban álló  nyilván-
valóan Istennek minden krisztusban hívôt egybefoglaló „világegyházát” je-
lenti. hasonló módon él Pál az egyház fogalmával gal 1,13-ban is, de lehet-
séges, hogy 1kor 1,2-ben, 10,32-ben, 12,28-ban úgyszintén. a szóhaszná-
latban rejlô egyéb lehetôségekrôl lásd az 1kor 14,4-hez fûzött 8. számú, a 
14,33-hoz fûzött 14. számú, valamint a 14,34-hez fûzött 17. számú szöveg-
értelmezô jegyzetet.

21mindegyiküknél: Pál összeméri apostoli teljesítményét a többi aposto-
léval. a megfogalmazásból azonban nem vehetô ki, hogy az összes aposto-
léval együttvéve-e, vagy külön, egyenként az apostolokéval összehasonlítva. 
meyer és heinrici az elsô lehetôség mellett teszi le a garast, míg a magyará-
zók szerint ez indokolatlan túlzás lenne az apostol részérôl, még akkor is, 
ha a róm 15,19-ben olvasható kijelentés alapján következtethetnénk is ilyen 
mérvû öntudatra. viszont a szóban forgó helyen, tehát 1kor 15,10-ben ta-
lálható megfogalmazáshoz hasonló szerepel 1kor 14,18-ban is, ahol félre-
érthetetlenül egy-egy karizmatikussal történô egybevetésrôl van szó.55

22fáradságos munkát vittem végbe: kissé körülményesnek hat a fordí-
tásnak ez a változata, de valamiképpen eleget kell tenni az apostol szándé-
kának. a  (fáradságos munkát végezni) igével (vö. gal 4,11; Fil 2,16; 
kol 1,29) és a  (fáradozás) fônévvel Pál elsôsorban az Isten szolgálatá-
ban végzett munkát adja vissza (vö. 1thessz 1,3; 2,9; 3,5; 1kor 3,8; 15,58; 
2kor 6,5; 10,15; 11,23), amely valóban veszôdséges feladatot jelent (vö. 
1kor 4,11—12; 2kor 6,3kk; 11,23kk). az új protestáns fordítás folyamatos 
múlt idôt alkalmaz, holott a szó görög megfelelôje aorisztoszban (mozza-
natos múlt idôben) áll, ezzel érzékeltetve azt a teljesítményt, amely Pál mö-
gött áll. 

23Isten kegyelme, amely velem volt: elenyészô a különbség, amely a 
szövegváltozatok között mutatkozik, mégis súlyos következményekkel járó 
teológiai viták sodrába került. gondot okoz a szövegkritikának is. ez meg-

54 Lásd Varga 1992, 465. kol.
55 Bővebben lásd Schrage 1991—2001, 4. 44. o. 149. jegyz.
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mutatkozik abban is, hogy míg a nestle—aland-féle görög szöveg 26. kiadá-
sában az egyik változat kerül a fôszövegbe, addig a 27.-ben a másik. jelentôs 
kéziratokban (, ℵ2, a, D és a kéziratok többsége) ugyanis a  társ-
határozói kifejezés elôtt egy nônemû vonatkozó névmás () található, amely 
a kegyelemre utal vissza. ebben az esetben a kijelentés értelme az, hogy az 
evangélium hirdetésének fáradságos munkáját az apostol iránt megnyilvá-
nuló kegyelem vitte végbe. más, szintén jelentôs kéziratok viszont (ℵ*, B, D*, 
F, g) vonatkozó névmás nélkül hozzák a szöveget, így a kijelentés szüner-
gisztikus értelmet kap, vagyis a kegyelem Pállal együtt fáradozott. a legtöbb 
magyarázó az utóbbi olvasatot részesíti elônyben, de Conzelmann56 és Bar-
rett57 hozzáfûzi, hogy „bár — a vonatkozó névmással közölt változat — má-
sodlagos, mégis a helyes értelmezést adja”. Schrage alapos hatástörténeti 
elemzésben mutatja be, hogy a szóban forgó igehely milyen mértékben vált 
az érvelés eszközévé a Pelagius és augustinus közötti szünergisztikus vitá-
ban és a reformáció korában megelevenedett hasonló tartalmú nézeteltéré-
sekben.58

a LevéLréSzLet kIBontáSa (1—2) Pál ismét egy kikerülhetetlen és 
létfontosságú lelkipásztori feladatra vállalkozik a korinthusi gyülekezet 
helyreigazítása és előmenetele érdekében. Eddig is megragadott min-
den alkalmat arra, hogy olvasói ráébredjenek a múló idő által Istentől 
rájuk mért eszkatológiai helyzetükre és a Krisztusban gyökerező élet 
távlataira (például 1Kor 7,29kk; 10,11; 11,31; 13,12). De míg eddig ez 
a kitekintés más gondolatmenet szolgálatában állt, most középpontba 
került, és rendkívüli nyomatékot kapott annak a jelentőségnek meg-
felelően, amelyet a halállal szemben is megtartó reménység az ember 
életében betölt. 

Pálra jellemző, hogy a Krisztus-hit megvilágítani kívánt igazságait 
nem merev tantételekben adja tovább, hanem az alapokból kiindulva 
mintegy levezeti azokat. Nem tesz mást, mint hogy korinthusi testvérei 
számára megvilágítja az evangéliumnak mint minden hitbeli isme-
ret forrásának az értelmét. Az evangélium pedig elsősorban híradás 
és tanúságtétel olyan eseményekről, amelyek Krisztussal történtek Isten 

56 Conzelmann 1969, 292. o. 7. jegyz.
57 Barrett 1968, 335. o. 2. jegyz.
58 Lásd Schrage 1991—2001, 4. 102. kk.
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nevében és Isten által, mindenekelőtt kereszthaláláról és feltámadásá-
ról (vö. 1Kor 1,18; Róm 4,24—25). Az evangélium által tudtul adott 
eseményeknek következményei vannak az élet minden területén, ame-
lyeket egyre átfogóbb kiterjedésükben kell felismernünk és megragad-
nunk. Ezért amit az apostol meg akar világítani, tulajdonképpen nem 
új hitbeli ismeret, hanem abból az evangéliumi híradásból bomlik ki, 
amelyet a korinthusi hívek már elfogadtak, sőt amelyben lábukat 
meg is vetették, és amely által üdvösségben részesülnek. A hittel 
fogadott evangélium nem maradt hatástalan életükben, Isten felé for-
dította őket, meg is maradtak nála, akinek segítő, szabadító szeretetét 
sokféle formában megtapasztalhatták. 

Az evangélium, amint láttuk, örömhír Istennek minden bűnös iránt 
megnyilvánuló mentő szeretetéről. Arról is volt szó, hogy Istennek ez 
a szeretete abban lett nyilvánvaló, ami Jézus Krisztussal történt. Éppen 
ezért az evangélium nem szólaltatható meg a mindezeket az esemé-
nyeket rögzítő és értelmező hagyományanyag ismertetése nélkül. Ezért 
amikor Pál Korinthusba érve hirdetni kezdte az evangéliumot, ezzel 
együtt a Krisztus-hagyományt is felidézte és emlékezetébe véste hall-
gatóinak. Természeténél fogva olyan hagyományanyag ez, amelyet nem 
hagyhat maga mögött és nem hagyhat figyelmen kívül soha senki, aki 
Krisztushoz tartozónak vallja magát. A levél tanúsága szerint a korin-
thusi gyülekezetben szép számmal voltak olyanok is, akik megejtő el-
képzeléseket kezdtek táplálni a maguk felsőbbrendűségéről (lásd 1Kor 
4,8) az ismeret (lásd 1Kor 8,1), a cselekvési szabadság (lásd 1Kor 6,12; 
10,23) vagy a lelki jelenségek terén (lásd 1Kor 12,1; 14,1), és ami a 
következőkben előtérbe fog kerülni, a halál utáni életre vonatkozó né-
zeteikben. Ezért Pál vissza akarja terelni a gyülekezetet az evangélium 
hirdetésének kezdeti formáihoz, és ennek érdekében emlékeztetni fog-
ja őket arra is, hogy milyen igével hirdette az apostol és munkatársi 
gárdája az evangéliumot. Viszont csak akkor van értelme visszaem-
lékezni a kezdetben hallott hagyományra, ha kitartanak mellette, és 
továbbra is belőle indulnak ki. Amennyiben feladják, akkor hiába let
tek hívővé, mert a célba érkezés és a kiteljesedés elmarad, amint erről 
Pál majd bővebben is fog szólni (lásd 15,16kk). 

(3—4) Amikor Pál Korinthusba érkezett, és „szombatonként a zsidók 
zsinagógájában” (lásd ApCsel 18,4) szólt az egybegyűltekhez, az első 
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tennivalói közé sorolta annak a letisztult és lényegre törő hagyománynak 
az átadását, amit ő is úgy vett át, talán éppen Pétertől, akit három 
évvel megtérése után meglátogatott Jeruzsálemben (lásd Gal 1,18). Így 
válik Pál is a Jézus Krisztussal történt eseményeket közlő és értelmező 
hagyományozás egyik döntő láncszemévé. Számára nyilván fontos szem-
pont az is, hogy a gyülekezet rajta túl tekintsen, és ne benne lássa az 
evangélium forrását (lásd 11. vers). 

A felidézett hagyomány első állítása az, hogy Krisztus a mi bűnein
kért halt meg. Ebben az esetben semmi nem hangzik el Krisztus ha-
lálának körülményeiről, de még annak erőszakos voltáról sem. Pusztán 
a célját jelöli meg, a jelentőségét húzza alá. Halálának kiváltképp a bűn
höz, az emberiségnek ehhez a nyomorúságához van köze, mégpedig a 
„mi bűneinkhez”, tehát minden ember bűnéhez, beleértve a hagyo-
mányt hittel magukénak vallók bűnét is. Természetesen ez a meg-
fogalmazás nem érthető félre úgy, mintha Krisztus halála a bűn érde-
kében történt volna. Sok hasonló kijelentésből egyértelműen kitetszik, 
hogy Jézus Krisztus a mi érdekünkben, az emberek érdekében halt meg 
(vö. 1Thessz 5,10; 1Kor 8,11; Róm 14,10). De nekünk, embereknek 
elsőrendű érdekünk éppen az, hogy Krisztus elvegye bűneinket, amelyek 
Isten és közénk állnak (vö. Gal 1,4; Róm 4,25; 5,6; 6,10; 1Pt 3,18) az-
által, hogy halálával ő fizet meg a bűnösökért (1Kor 6,20; 7,23; Gal 4,5; 
1Tim 2,6; Zsid 9,12; Jel 5,9; 14,3—4), helyettük vállalva, amire ők szol-
gáltak rá (vö. 1Kor 1,30; 2Kor 5,21; Gal 3,13; 1Pt 3,18). 

Krisztus halálának bűntől megtisztító, helyettes elégtételként való 
felfogása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a hívek igen korán 
— Bultmann szerint már a jeruzsálemi ősgyülekezetben59 — engesztelő 
áldozatot lássanak benne. Ez a lehetőség adva volt az őket körülvevő 
világban. Ugyanis a haragvó istenség kiengesztelése valamilyen vétség 
miatt — rendszerint vérontással együtt járó áldozat révén — szinte ki-
vétel nélkül minden vallásban megtalálható gyakorlat volt, és nem állt 
távol a zsidóságtól sem. Az Ószövetségben található előírás szerint 
(3Móz 16,15kk) például a nagy engesztelési ünnepen a főpapnak a 
„bűnbak” vérével kellett a Szentek Szentjében bemutatnia az áldozatot 
az egész nép bűnéért. Minden bizonnyal az ősgyülekezet ezt az ese-

59 Bultmann 1959, 49., 87., 295. o.
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ményt hívja segítségül, amikor Krisztus halálát engesztelő áldozatként 
(: Róm 3,25; : Zsid 2,17; 1Jn 2,2; 4,10), a kereszten 
kiontott vérét pedig bűntől megtisztító erőként mutatja be (: az 
úrvacsora szereztetési igéin kívül Róm 3,25; 5,9; Ef 1,7; 2,13; Kol 1,20; 
Zsid 9,12.14; 10,19.29; 13,12.20; 1Jn 1,7; 5,6.8; Jel 1,5 stb.). 

Ha számba vesszük ezt az Újszövetségben található sokrétű hivat-
kozást Isten kiengesztelésének ószövetségi gyakorlatára, akkor érthe-
tővé válik az a Krisztus halálához fűzött és valószínűleg a hagyomány-
ból származó megjegyzés, hogy mindez az írások szerint jelent en-
gesztelést a mi bűneinkért. Összhangban van tehát a bűnöknek azzal 
a rendezési módjával, amelyet Isten már ószövetségi népének isten-
tiszteleti életében bevezetett. Feltűnő, hogy általános utalás történik 
erre, és nincs hivatkozás egy meghatározott igehelyre. Hans Walter 
Wolff állítása szerint ugyan az ősgyülekezet bizonyára Ézsaiás köny-
vének 53. fejezetére gondolt,60 és rajta kívül még mások is ezt feltéte-
lezik.61 A legtöbb magyarázó azonban kétségbe vonja, hogy kimondot-
tan erre az ézsaiási helyre történne célzás. Inkább mindazt feltétele zik 
a tömör és összefoglaló megfogalmazás hátterében, ami különböző 
összefüggésben a bűnök kiengesztelésével kapcsolatos az Ószövet-
ségben.62 Ézs 53-mal pedig valószínűleg a következő a helyzet: mivel 
ebben a különös próféciában szintén az engesztelő áldozat gondo lat-
világának hatása érvényesül, feltételezhető, hogy az apostol által idézett 
„írások szerint” utalás közvetve a rejtélyes ézsaiási igére is vo nat kozik.

Azonban Krisztus kereszten bemutatott „áldozata” az újszövetségi 
tanúságtételben mégsem felel meg mindenben ószövetségi előképének. 
Míg az Ószövetség szerint az ember mutatja be az áldozatot, hogy ki-
engesztelje Istent, addig az Újszövetség Krisztus sorsával kapcsolatban 
ilyet nem állít, jóllehet embereknek valóban részük volt halálában. De 
amit vele tettek, nem az Istennel való kibékülés vágyából, hanem meg-
átalkodottságból és elvakultságból tették. Ha valaki, akkor Krisztus 
maga adta áldozatul önmagát (Gal 1,4; Mk 10,37 és párh.; 1Tim 2,6). 

60 H. W. Wolff 1952, 97. kk.
61 Cullmann 1963, 75. kk. Hooker 1959, 117. kk. Hahn 1974, 56. kk.
62 Összefoglalását lásd Schrage 1991—2001, 4. 33. o. 95. jegyz.
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Sőt tovább kell mennünk! Maga Isten adta át őt, szolgáltatta ki (1Kor 
11,23; vö. Mk 9,31 és párh.) az emberek kezébe áldozatul. 

Isten kiengesztelődését a bűnös ember iránt tehát valamilyen for-
mában az Újszövetség minden rétege, beleértve a páli életművet is, az 
evangéliumi üzenet szerves részének tartja. A kiengesztelődés és annak 
feltételrendszere sokat foglalkoztatta a későbbi századok teológusait 
is. A legtöbb vita a megfelelő elégtétel körül forgott. Érthető is, hiszen 
minden bűn, amellyel megbántanak valakit, elégtételt (satisfactiót) kí-
ván. A bűnnel megbántott és emiatt haragvó Isten kiengesztelése is 
csak elégséges elégtétel árán képzelhető el. Igen élesen vetette fel mindezt 
az úgynevezett pelagiánus vita, amelyben Augustinus egyházatya egy-
értelműen amellett tört lándzsát, hogy egyedül Krisztus az engesztelés 
bűneinkért, s ebben nem az ember érdeméből, hanem kegyelemből van 
részünk, hit alapján.63 Később Canterburyi Anselmus Cur Deus homo? 
című híres művében egyenesen Krisztus testté lételének legfőbb értel-
mét látja abban, hogy engesztelést szerezzen a bűnös embernek. „Ele-
get tenni ugyanis a bűnért Istenen kívül senki nem képes, és senki mást 
nem terhel a vétek, mint az embert, s ezért elégtételt szükségképpen 
csak az emberré lett Isten szerezhet” — érvel a középkori szerző.64 

A felvilágosodást követő teológiai gondolkodás viszont már nemigen 
tud mit kezdeni az elégtétel és a kiengesztelés tanával. Istenképébe 
nem fér bele a megbékítésre váró Legfőbb Lény. „A kereszt történeti 
eseményét engesztelő áldozatként magyarázni — ezt mitologikus értel-
mezésnek tekintem” — mondja Bultmann.65 Vele együtt sok mai teoló-
gus képtelen összeegyeztetni Isten haragját szeretetével. „Jézusnak 
pedig nem kellett Istent »kibékítenie«, hiszen az ő egész küldetése 
Isten szeretetén alapszik” — állítja például Veöreös Imre János levelei-
nek magyaráza tában.66 

Az ilyen idegenkedés az Isten előtt felgyülemlett bűnös adósság (lásd 
Mt 18,23—35) halaszthatatlan rendezésének gondolatától azonban nem 
biblikus, és nem is életszerű. Akik Jézus Krisztus által kerülnek kapcso-

63 Lásd Hägglund 1983, 107. o.
64 II.6.
65 Bultmann 1993, 3. 187. o.
66 Veöreös 1998, 63. o.
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latba Istennel, azok arról vallanak, hogy nem a gépies, lélektelen Sze-
retettel van dolguk, hanem olyan Istennel, aki személyes viszonyba lép 
velük, amely viszonynak pedig története van a szembenállástól (vö. Mt 
21,24kk) a vonakodáson át (vö. 1Móz 32,23kk; ApCsel 26,14kk) egé-
szen az egymásra találásig (vö. Jn 20,28; 1Kor 14,25). Ezért Istennel 
kapcsolatban nemcsak felismerésekre van szükségünk, hanem elintézni
valónk is van vele. Viszont a mi tartozásunk Isten felé olyan mérhetet-
len (lásd Mt 18,24—25), hogy csak Jézus, az egyetlen Igaz egyenlíthet-
te ki áldozatul adott életével. Ahogy már említettük, Jézus Isten meg-
bízásából vállalta ezt, hogy így Isten maga győzhesse meg a vádoló 
lelkiismeretet arról, hogy „nagyobb a mi szívünknél” (1Jn 3,20). Ért-
hető tehát, hogy miért idézte fel Pál a Krisztus halálának engesztelő 
erejéről tanúskodó ősgyülekezeti hagyományt az „elsők között” (lásd 
3. vers), amikor Korinthusban az evangélium hirdetésébe fogott. 

A Pál által emlékezetbe idézett hitvallásszerű hagyomány a Jézus 
Krisztus kereszthaláláról szóló kijelentést követően tanúságot tesz el
temetéséről is. A Krisztus-történetnek erről a mozzanatáról tud ugyan 
az Újszövetség, de az csak ritkán tesz szert önálló jelentőségre.67 A 
szabadító evangélium ugyanis elmondható Krisztus halálára hivatkoz-
va (például 1Kor 6,20; 8,11; 7,23; 10,16; 11,27; Kol 1,20; Róm 3,25; 
5,9; 14,15), vagy éppen a Krisztus haláláról szóló híradást összekap-
csolva a feltámadás örömhírével (például 1Thessz 4,14; 5,10; 2Kor 
5,15; Róm 4,25; 1Pt 3,18). A két esemény ugyanis együtt, egymást 
értelmezve válik valóban örömhírré, hiszen Krisztus halála feltámadá-
sa nélkül tragikus kudarcról vallana, Krisztus feltámadása áldozatul 
adott élete nélkül menekülést kiváltó fenyegetéssé válna a bűnös em-
ber számára. De úgy látszik, Jézus eltemetésének említése nem tarto-
zik az evangélium nélkülözhetetlen elemei közé. 

Ezért néhány magyarázó a Jézus eltemetéséről szóló megjegyzést 
nem is tekinti a Pál által átadott hagyományanyag szerves részének.68 
Azonban a hagyományanyag egyes elemeinek azonos felépítése, min-
denekelőtt a „hogy” kötőszó ritmikus ismétlődése amellett szól, hogy 
ezek az elemek tartalmilag is összetartoznak, egymást értelmezik. Az 

67 Vö. Schrage 1991—2001, 4. 35. o.
68 Vö. uo. 19. o. 34., 35. jegyz.
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eltemetés eseményének említése hangsúlyossá teszi Jézus halálának 
visszafordíthatatlanságát, tehát az nem tekinthető tetszhalálnak. Ha fel-
támadt, akkor feltámadása  (halottak közül: Kol 1,18; 
Róm 10,7; ApCsel 13,34; 17,31) történt, vagyis a földi életből eltávo-
zottak közül. Később Jézusnak ehhez az állapotához kapcsolódott po-
kolra szállásának tanítása, amely szerint Jézus a halottak birodalmába 
kerülve az ott fogva tartott lelkeknek hirdette a kegyelem evangéliumát 
(vö. 1Pt 3,19; 4,6; Róm 10,7?). Ez a tantétel azután az Apostoli hit-
vallásba is bekerült. 

Mindazonáltal amikor a Pál által idézett hagyomány a kezdeti időben 
megfogalmazódott, a pokolra szállás gondolata még nem vetődött fel, 
ezért nem is indokolhatja Jézus sírba tételének említését, a hagyomány-
anyagba történt beemelését. Az eltemetés tényének felidézése, amint 
elébb már említettük, a halál kétségbevonhatatlan bekövetkezésének meg-
erősítését szolgálja. Schrage úgy gondolja, hogy a vallástétel négy ele-
me közül a második és a negyedik a megelőző állítást erősíti meg. Így 
„az eltemetés hangsúlyozása Jézus halálának valóságos voltát teszi 
nyilvánvalóvá”.69 Mégis inkább Barrettnek lehet igaza, aki szerint a 
sírba tétel „nélkülözhetetlen szakasz a halál és feltámadás között, sőt 
mi több, megerősíti mindkettőnek valódiságát”.70 Tehát Jézus feltá-
madásának mibenlétét sem tudjuk felfogni, ha valamilyen módon két-
ségbe vonjuk halálának valóságos voltát. Jézus eltemetése nem üdvös-
ségbe vágó esemény ugyan, de összeköti, egy eseménybe ötvözi Jézus 
halálát és feltámadását, s megadja mindkettőnek üdvösségbe vágó je-
lentőségét és súlyát. S az a feltételezés sem tűnik önkényesnek, hogy 
Pál számára Jézus halálának komolyanvétele különösen is fontos, hi-
szen a feltámadás reménységét megszólaltató gondolatmenet a halál 
feletti végső diadal felé tart (lásd 15,54kk). Ennek az alapja pedig nem 
lehet más, mint a Feltámadott győzelme elszenvedett halálának nyers 
valósága felett. 

Bár a megfeszített Jézust a halál valóságosan maga alá gyűrte, még-
sem tarthatta fogva. De nem a dolgok természete szerint, hanem cso-
dálatos módon „oldódtak meg halálának kötelei” (Zsolt 18,5kk; 116,3; 

69 Uo. 20. o.
70 Barrett 1968, 339. o.
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ApCsel 2,24). A hagyománynak ez az eleme rendkívül szűkszavúan, a 
csodás elemek különösebb részletezése nélkül, lényegre törően számol 
be a hallatlan eseményről. Amint ezt a 4. vershez fűzött 7. számú szö-
vegértelmező jegyzetből megtudhattuk, a görög igealak (), 
amely minderről hírt ad, szenvedő formát hordoz. A magyar fordítás-
ban szereplő „feltámadt” kifejezés félreérthető, mert első hallásra arra 
gondolhatunk, hogy maga Jézus rázta le magáról a „halál köteleit” (vö. 
ApCsel 2,24kk; 13,35), és lépett ki a sírból az élők világába. Pedig a 
görög változat vita nélkül szenvedő forma, tehát az, akire vonatkozik, 
részesül ugyan a jelzett eseményben, de maga nem részes a létrehozá-
sában. „Feltámadása nem Jézus önhatalmúlag végbevitt tette” — aho-
gyan Pinchas Lapide fogalmaz.71 

De még tovább kell mennünk. Ebben az esetben maga a szenvedő 
forma is sajátos, bibliai kifejezésmód, úgynevezett divinum passivum, 
Isten cselekvésére utaló igealak. Ennélfogva a Pál által idézett hagyo-
mány Jézus Krisztus győzelmét a halál felett Isten közbelépésére vezeti 
vissza. Nem is illeszthető bele ez az esemény a jelen világ feltételeibe, 
mert csak a Mindenható tehette meg ezt, akinek egyedül van hatalma 
„megeleveníteni a halottakat és létrehívni a nem létezőket” (Róm 4,17; 
vö. 1Kor 1,28; 2Kor 1,9). Valóban eszkatologikus eseményről van szó, 
ahogy az Újszövetség ezt egybehangzóan tanúsítja. Isten eljövendő 
világa üt át a jelen világ szövetén. Ez egyúttal hitelt érdemlő ígérete a 
halál feletti végső diadalnak. 

De sokatmondó az a tény is, hogy a fordítás alapjául szolgáló igealak 
perfectumban (), azaz befejezett múlt időben áll. Olyan eset-
ben használja ezt a görög nyelv, amikor valamiféle múltbeli esemény 
a jelenben is hat, sőt mi több, végérvényes következményekkel jár. Míg 
az idézett hagyomány Jézus haláláról aorisztoszban beszél, tehát egy-
szeri eseményként írja le, addig feltámadásáról perfectumban szól, azaz 
minden időre érvényes eseményként utal rá. Az apostol másutt nem-
egyszer aorisztoszt használ, amikor Jézus feltámadását említi (vö. 1Kor 
6,14; 2Kor 4,14; 5,15; Gal 1,1; Róm 4,24—25; 6,4.9; 7,4; 8,11.34; 10,9). 
Jelen esetben mégis megőrzi a hagyomány által kínált perfectumi for-
mát. Nyilván ennek is jelentősége lesz a fejezet érvelésében. Az a lét

71 Lapide 1991, 11. o.
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forma ugyanis, amelyet a Feltámadott magára öltött, nem átmeneti, 
mint a bethániai Lázáré volt (lásd Jn 11,43—44), hanem örökkévaló, ezért 
számolhatunk, és számolnunk is kell vele minden időben. Jól mondja 
Barrett: „Krisztus meghalt, de nem halott. Eltemették, de nincs a sír-
ban. Feltámadott, és most is élő.”72

Az idézett hagyomány Jézus feltámadásának örömhíréhez csupán 
annyi kiegészítést fűz, hogy ez az Isten közbelépésére megtörtént ese-
mény a harmadik napon következett be, mégpedig az írások szerint, 
tehát úgy, ahogy ezt a tömör összegzés már Jézus halálával kapcsolat-
ban is megjegyezte. A sírban eltöltött idő megjelölése a feltámadás 
hírének súlyához képest nem tűnik olyan jelentősnek, amilyennek a 
körülötte kialakult vita alapján gondolhatnánk. Lehet, hogy a fordulat 
csupán rövid időközt, „pár napot” akar kifejezni, talán csak azt az idő-
tartamot, ameddig a korabeli zsidó felfogás szerint a lélek még a holt-
test közelében tartózkodik (vö. Jn 11,39).73 De nem zárható ki az sem, 
hogy a sírban tartózkodás valóságos időtartamát adja meg a „harmadik 
napon” szókapcsolat, feltéve, ha minden megkezdett napot beszámí-
tunk (vö. Mk 8,32 és párh.; ApCsel 10,40; Jn 2,19.21). Ennek a számí-
tásnak a történeti megbízhatósága mellett szól, hogy az evangéliumi 
hagyomány — nagypénteket is beszámítva — a harmadik napra, azaz a 
„hét első napjára”, az általunk vasárnapnak nevezett napra teszi Jézus 
feltámadásának az időpontját (Mk 16,2 és párh.), amely napot azután 
az egyház már igen korán a heti ünnepnek (1Kor 16,2; ApCsel 20,7), 
másképpen „az Úr napjának” (Jel 1,10) tekintett. 

De az evangéliumok elbeszélése szerint a sírban töltött három nap-
ra történő utalás Jézusnak a reá váró végső fejleményekről mondott 
szavaiban is felbukkan (vö. Mk 8,31; 9,31; 10,32kk és párhuzamos 
helyeik). Mert amikor bizonyítékot követelnek Istentől kapott felha-
talmazásáról, Jézus Jónás prófétára hivatkozik mint előképre. A kért 
bizonyíték az lesz, hogy amint Jónás „három nap és három éjjel volt a 
hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld belsejében három nap és 
három éjjel” (Mt 12,40; Lk 11,16.29kk). Az evangéliumi hagyomány 
alapján tehát maga Jézus világít rá, hogy életének végkimenetele éppen 

72 Barrett 1968, 340. o.
73 Lásd Bill 2. 544—545. o
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a három nap tekintetében az írások szerint fog alakulni (lásd Lk 24,25kk). 
Habár az Ószövetségben — mert „az írások szerint” kifejezés nem utal-
hat másra — a halálon túli lét reménysége ritkán kap hangot, az újszö-
vetségi gyülekezet tanúságtevői mégis — főként Krisztus feltámadásával 
kapcsolatban — igyekeznek ezt a kevés anyagot is felsorakoztatni és 
megszólaltatni (Zsolt 16,10; 116,3—4; vö. ApCsel 2,24kk; 13,35; Hós 
6,1—2; vö. Mk 8,31 és párh.; Lk 24,46; ApCsel 10,40). 

Amint számba vettük, Jézusnak halottként a sírban töltött három 
napja az Újszövetségben több vonatkozásban is szóba kerül. Ennyi 
napnak becsülték az események résztvevői, ennyi napról hallottak ma-
gától Jézustól, és ennyi napra találtak utalást az Ószövetségben a szer-
zők. Valószínűleg ennek a különös egybeesésnek tulajdonítható, hogy 
a „három nap” önmagában nem túl jelentős mozzanata az egyébként 
rendkívül szűkszavú hagyományban mégis felmerül. Mert ha minden 
ennyire egybevág Jézus feltámadása körül — gondolhatták az első ta-
núk —, akkor annak Isten régtől fogva elhatározott terve és ígérete szerint 
kellett történnie. Ha pedig ez így van, akkor Jézus feltámadása nemcsak 
Isten újjáteremtő hatalmának, hanem hűségének is tanúbizonysága. 

(5—8) A Pál által átvett és átadott hagyomány bizonyára nem szakadt 
félbe a Jézus feltámadásáról szóló tanúságtétellel. Ha nem is lehet min-
den kétséget kizárólag megállapítani, hogy meddig tart a hagyomány-
ból átvett hittétel, és hol kezdődik az apostol kiegészítő közlése,74 a 
Feltámadott megjelenéseiről szóló híradás főbb elemei mindenképpen 
hozzátartoztak. Személytelenül beszélni a feltámadás tényéről, anélkül, 
hogy a feltámadott személyéről és szándékáról beszélnénk, nem volna evan-
gélium. Schrage szerint „a tény, hogy Jézus eltemettetett, Jézus halála 
valódiságának megerősítéséül szolgál, húsvét utáni megjelenései pedig 
a feltámadásának híradását támasztják alá”.75 Nem lehet vitás, hogy a 
feltámadást követő megjelenésekről szóló beszámolók ezt a célt is szol-
gálták. De ennél fontosabb, amit ezek a feltárulkozások magáról a Fel
támadottról elárulnak. 

Mindenekelőtt fel kell figyelnünk az apostol által idézett hagyomány 
megfogalmazására: ő, Jézus jelent meg az övéinek, és nem az övéi je-

74 Vö. Schrage 1991—2001, 4. 19—20. o.
75 Uo. 20. o.
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lenítették meg őt valamilyen okból a maguk számára. Az, ahogyan a 
tanúk a tapasztaltakat visszaadják, semmiképpen sem erősíti meg azt 
a modern elképzelést, hogy látomásokról, az emberi képzelet termé-
keiről lenne szó. Úgy tűnik, Bultmann — ha nem is egyértelműen — így 
érti az idézett hagyománynak ezt a kijelentését. Azt tartja ugyanis, hogy 
ez a hagyomány „semmiképpen nem akar történeti tudósítás lenni”,76 
mert forrása „a feltámadott Jézusba vetett hit”.77 Bultmann azonban 
ezzel a véleményével visszájára fordítja a hagyomány nyilvánvaló szán-
dékát. Mert ha figyelünk a megfogalmazásra, akkor azt semmiképpen 
nem érthetjük úgy, hogy a tanítványok húsvéti hite vetíti ki önmagából 
és teremti meg az elbeszéléseket Jézusnak a halálát követő megjelené-
seiről. A helyzet fordított: a Feltámadott jelent meg () az övéinek, 
hogy húsvéti hitre vezesse őket. Még Pálnak sem látomása volt a da-
maszkuszi úton, hanem „látta a mi Urunkat” (: 
1Kor 9,1), tehát maga az Úr fedte fel önmagát előtte. Ezt az alaphelyzetet 
a Feltámadott és a kiválasztott tanúk között az a körülmény is meg-
erősíti, hogy megjelenései az Úr tetszésén múlottak. Azok, akik része-
sültek benne, ha akarták volna, akkor sem lettek volna képesek tetszé-
sük szerint megidézni őt. 

Előbb már leszögeztük, hogy a Feltámadott megjelenései nemcsak 
a feltámadás megtörténtéről, hanem a Feltámadott kilétéről is tanúskod-
nak. Amint láttuk, ezek a találkozások erről is meggyőzhették mind-
azokat, akiknek részük lehetett bennük: Uruk új, elvehetetlen lét-
formájáról és hatalmáról. De legalább ennyire hangsúlyos az is, hogy 
a Feltámadott meghitt ismerősként jelent meg nekik. Nem földöntúli rém-
látomással van dolguk, hanem az mutatkozik meg nekik, akivel együtt 
ettek, ittak, együtt járták Palesztina köves, poros útjait, akinek lábai-
nál ültek, akinek szeretetét tapasztalták, és akinek erőszakos halála 
minden számításukat keresztülhúzta. Ha pedig nem rejtőzött el előlük, 
hanem felkereste őket, akkor nyilván valamilyen módon folytatni kívánja, 
amit földi életében elkezdett, és ebben a munkában rájuk is számít. A fel-
támadott Úr megjelenéseit őrző emlékezet vitathatatlanul Jézus húsvét 

76 Bultmann 1993, 1. 54. o.
77 Bultmann 1959, 45. o.
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előtti és húsvét utáni működésének folyamatossága, ugyanakkor eltérő jellege 
mellett szól. 

Pál a feltámadott Jézusról szóló híradás megerősítéséül megjelené-
seinek szemtanúira hivatkozik. Nem találkozott vele mindenki, akinek 
korábban dolga volt vele, de nem is voltak kevesen a kiválasztottak. A 
felsorolásban sok magyarázó fontossági sorrendet tételez fel. Harnack 
óta él az a feltételezés, hogy az első szemtanú kilétével kapcsolatban 
egymással vetélkedő hagyományok voltak forgalomban.78 Az apostol 
által közölt sorrendben azonban ilyen törekvés csak nehezen volna 
kimutatható. Ugyancsak nem vihető keresztül a létszám alapján fel-
állított sorrend. Legvalószínűbb rendező elvnek a megjelenések idő
rendjét tekinthetjük. Ezt valószínűsíti Pálnak az a megjegyzése, hogy 
neki „legutolsóként” jelent meg a Feltámadott Úr. 

Pál azok között, akiknek feltámadása után Jézus megjelent, elsőként 
Kéfást, azaz Pétert említi. Bizonyára abban a hagyományban is, ame-
lyet átvett, ezt a sorrendet találta. A hagyomány tehát e tekintetben 
összhangban van mindazzal, amit az evangéliumokból, főként Márk 
evangéliumából is leszűrhetünk: Jézus Pétert a tanítványi körben hang
adó szereppel bízta meg (vö. Lk 5,4kk; 22,32), és ezt a tisztségét a hús-
vét utáni gyülekezet is tiszteletben tartotta. Távolról sem jelentett ez 
a szemükben tévedhetetlenséget (vö. Mk 8,32—33 és párh.; 14,26kk) 
vagy egyeduralmat nemhogy az egész egyház, de még csak az ősgyüle-
kezet felett sem (vö. Gal 2,9.11—12). Ez a kettősség jellemzi Pál apos-
tol viszonyát is Péterhez. Megtérése után az apostolok közül elsőként 
őt keresi fel Jeruzsálemben (Gal 1,18), de ha kell, az evangéliumi sza-
badság kérdésében szembekerül vele, amint ez az úgynevezett antió-
khiai közjátékból (Gal 2,14) is kitűnik. Az azonban nem is kérdéses 
számára, hogy amikor Jézus feltámadásának tanúira kell hivatkoznia, 
elsőként Pétert kell megneveznie. 

Külön jelentősége van azoknak az eseteknek, amikor Jézus több em-
bernek, egész csoportoknak jelent meg. A közös tapasztalat mindig 
nehezebben cáfolható. Péter után a tizenkettőnek fedte fel magát a 
Feltámadott. A szűkebb tanítványi körön van a sor, amely akkor még nem 
egészült ki tizenkettőre. Ha helytálló az a feltételezés, hogy a tizenket-

78 Lásd Schrage 1991—2001, 4. 21—22. o.
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tes számnak Jézus szimbolikus jelentést tulajdonított, amellyel Izráel 
népe iránt táplált küldetéstudatát akarta kifejezésre juttatni,79 akkor a 
Feltámadott Úrnak a találkozója ezzel a szűkebb körrel utalás arra, 
hogy „Isten királyi uralmának helyreállítása Izráelben” (lásd ApCsel 
1,6) feltámadása után változatlanul a tervei közé tartozik. Ez a látás-
mód Páltól, a „pogányok apostolától” sem idegen. Mert van, amikor 
„békességet és könyörületet kér Isten Izráelére”, csakhogy azt az egy-
házat nevezi meg így, amelyben már „nem számít sem a körülmetélés, 
sem a körülmetéletlenség, hanem az új teremtés” (Gal 6,15—16). Ez 
már nem a „test szerint való Izráel” (1Kor 10,18), és „nem mindenki, 
aki Izráelből való, alkotja Izráelt” (Róm 9,6). „Mert nem mindenki 
zsidó, aki a nyilvánosság előtt az..., hanem aki rejtetten zsidó és a szív-
ben Lélek által, nem betű szerint körülmetélt, akiknek nem emberek-
től, hanem Istentől van elismerésben részük.” (Róm 2,28—29) 

A Feltámadott megjelenésének eddig említett szemtanúi mindany-
nyian halála előtt is Jézus híveinek körébe tartoztak. Ebből bizonyára 
szabad azt a következtetést levonni, hogy az Úr megjelenéseinek leg-
főbb célja a korábbi tanítványok hitének és küldetéstudatának meg-
erősítése, nem pedig további követők gyűjtése volt. Ez utóbbi majd 
éppen ezeknek az újra hasznavehetővé formált tanítványoknak a fel-
adata lesz. Azt a körülményt, hogy Jézus az övéinek jelent meg, holott 
inkább ellenfeleivel kellett volna ezt megtennie, Kelszosz, a Krisztusba 
vetett hit elszánt ellenlábasa már igen korán, a 3. században felhány-
torgatta.80 Amit a csodaváró hitetlenkedő nem értett meg, az a feltá-
madott Úr tapintata volt, aki nem megfélemlíteni akarta azt, akinek 
megjelent, hanem inkább bátorságot önteni belé. 

Hogy ez alól a szabály alól mégis adódtak kivételek, arra a Feltáma-
dott megjelenéseiben részesülők további felsorolásából következtet-
hetünk. A több mint ötszáz testvér között ugyanis, akik együtt lát-
hatták az Urat, valószínűleg akadtak a tanítványokhoz újonnan csatla-
kozottak is. Ha nem is tudjuk az Újszövetség más adatai alapján ezt a 
nevezetes összejövetelt azonosítani,81 ilyen nagy létszámú szemtanú 

79 Lásd a 11. számú szövegértelmező jegyzetet.
80 Órigenész: Celsus 2,63 in: Schrage 1991—2001, 4. 94. o. 393. jegyz.
81 Lásd a 6. vershez fűzött 12. számú szövegértelmező jegyzetet.
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együttléte minden bizonnyal az ősgyülekezet megalakulása utáni idő-
re tehető, amikor már Jézust korábban elutasítók is közösséget vállal-
tak velük (lásd ApCsel 2,41).82 Különben a „testvér” megjelölés is az 
egyház megszületése utáni időszak szóhasználatát tükrözi. 

Pál számára azért szükséges ennek az ötszáznál is több testvérnek a 
megemlítése, mert közülük a többség életben maradt a levél meg-
írásának idejéig. Tehát nemcsak másodkézből kaphatnak híradást a 
korinthusiak a Feltámadott megjelenéséről, hanem még élő szemtanúk 
is kezeskedhetnek annak hiteléért. De az apostol még hozzá kívánja 
tenni: Némelyek pedig elhunytak (vö. 1Kor 7,39; 11,30; 15,18). Sok 
magyarázó83 úgy véli, hogy Pál itt már gondolatmenetének végkifejletét 
készíti elő. Ha ugyanis a Feltámadott szemtanúi közül is elhunytak 
némelyek, akkor a halál még legyőzésre váró ellenség, még Jézus fel-
támadása után sem vagyunk a végső célnál (lásd 1Kor 15,18.20.51). 
Ismerve az apostol alaposságát egy-egy kérdés megválaszolásánál, ezt 
a véleményt elfogadhatónak kell tartanunk. 

A Feltámadott megjelenései tanúinak sorába tartozik Jakab is, akit 
az Újszövetség az „Úr testvéreként” emleget. Úgy látszik, a feltámadott 
Jézus őt is — Péterhez hasonlóan — külön kereste fel, hogy szolgálatába 
állítsa. Amikor Pál levelét írja a korinthusi gyülekezetnek, Jakab a je-
ruzsálemi gyülekezet legtekintélyesebb alakja,84 és a rabbinisztikus 
törvényes előírásokhoz ragaszkodó zsidókeresztyén szárny szellemi 
vezére (lásd Gal 2,9.12). Pál a köztük levő nézetkülönbség ellenére 
sem fordít neki hátat, s ha arra jár, felkeresi őt Jeruzsálemben (Gal 
1,19; ApCsel 21,18kk), kezet fog vele is az összefogás megerősítéséül 
(Gal 2,9), és a korinthusiaknak is fenntartások nélkül ír róla (lásd 1Kor 
9,5). Nyilván méltányolja a Feltámadott Úr döntését, aki mind Jaka-
bot, mind őt megtisztelte és küldöttévé választotta. Éppen ez a látás-
mód, amely az egyház életműködésében felismeri az élő Úr közbelépését, 
teszi Pált az egyház egységének elszánt szószólójává (lásd 1Kor 1,13a; 
12,13).

82 Vö. Grass 1970, 101., 122. o. Wilckens 1970, 29. o.
83 Például Conzelmann 1969, 304. o. Ch. Wolff 1982, 168. o. Schrage 1991—2001, 

4. 57. o. Lindemann 2000, 333. o.
84 Lásd a vershez írt 14. számú szövegértelmező jegyzetet.
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Jakabnak, az Úr testvérének felkeresése után a Feltámadott megjelent 
még az összes apostolnak is. Hogy ez a csoport kikből állhatott, és 
mikor történhetett elhívásuk, az mindmáig vita tárgya.85 Vélhetően 
szélesebb körről van szó „a tizenkettőnél”.86 Ha feltételezzük ugyanis, 
hogy jelen esetben a fogalom páli értelmezése jelentkezik (vö. 1Kor 
9,5—6; 12,28; Gal 1,17; Ef 2,20; 3,5),87 akkor a „tizenkettőn” kívül más 
személyekre is gondolnunk kell. Olyanokra hivatkozhatott Pál, „akiket 
a Feltámadott hívott el apostolul, és a misszióban tevékenykedtek”,88 
legyenek akár a húsvét előtti tanítványi körből vagy a húsvét után hit-
re jutottak közül. 

Bár ha az ebben az értelemben vett apostolok csoportja nagyobb is 
volt a „tizenkettő” körénél, mégis korlátozott létszámú volt. Két meg-
szorítással kell számolnunk. Egyrészt Jézus ügyéért felelős apostollá 
az lehetett, aki „látta” a feltámadott Urat (lásd 1Kor 9,1), és akit maga 
az élő Úr bízott meg az evangélium szolgálatával. A magától az Úrtól 
eredő személyes küldetés adja a hajtóerőt, a felelősségtudatot az apos-
toli munkához, és így válik ez a nemzedék az egyház induló életének 
kulcsszereplőjévé. Másrészt elhívásuk az egyház indulásának kezdeti 
időszakához volt kötve, amely azután Pállal hamarosan le is zárult. 
Amint írja: neki mindenki közül legutolsóként jelent meg Krisztus, 
hogy apostollá tegye. Nem a többiekkel egy időben, és nem is velük 
azonos körülmények között. Ezt a damaszkuszi úton végbement for-
dulatot a születéshez hasonlítja, mert gyökeresen új kezdetet jelentett 
számára korábbi életéhez képest. Elismeri, hogy ami vele történt, rend
ellenes volt, nem a hitre jutásnak a megszokott módja szerint ment 
végbe, de ez mit sem változtat a teljes körű felhatalmazáson az apos-
toli szolgálatra. 

(9—10) Amikor Pál az általa alapított korinthusi gyülekezetet akar-
ja helyreigazítani a halál utáni élettel összefüggő kérdésekben, hangsú-
lyozni kívánja, hogy ő is a Feltámadott szemtanúi közé tartozik, és amit 
mondani fog, nem másodkézből kapta. Azok közé tartozik tehát, akik-

85 Lásd Schrage 1991—2001, 4. 60. o. 219. jegyz.
86 Vö. Lindemann 2000, 334. o.
87 Lásd még a 7. vershez fűzött 12. számú szövegértelmező jegyzetet.
88 Schrage 1991—2001, 4. 60. o.
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nek tekintélye, szavuknak súlya apostoli hitelüktől függ. Ennek pedig 
a maga részéről — leveleinek tanúsága szerint — küzdelmes életének 
szinte minden szakaszában védelmére kellett kelnie (vö. 1Kor 4,1—5; 
9,1—2; 2Kor 3,4—6;. 5,11—15; 11,5—11). Amikor erre kényszerült, rend-
szerint megtérésének körülményeihez nyúlt vissza (vö. Gal 1,13—17; 
Fil 3,4—11), ahogyan ezt most is teszi. 

Amikor Pál vitathatatlanná akarja tenni a maga tekintélyét, minden 
álszerénység nélkül abból indul ki, hogy az apostoli tiszt mértékét fel-
tétlenül megüti. Ezt az öntudatos véleményt azonban mindig két ol-
dalról támasztja alá. Mindenekelőtt őszintén megvallja alkalmatlan és 
méltatlan voltát az apostoli küldetésre. Még a többi apostollal egybe-
vetve sem a javára billen a mérleg: Én vagyok ugyanis a legkevésbé 
makulátlan az apostolok közül, aki nem vagyok érdemes arra, 
hogy apostolnak nevezzenek. Az önmagáról alkotott lesújtó vélemény 
kizárólag abból ered, hogy egykor üldözte az Isten egyházát. Bizo-
nyára már megtérése előtt is sok olyan jó tulajdonsággal rendelkezett, 
amely később is hasznára vált apostoli munkájában. Amit vállalt, azt 
megalkuvás nélkül, teljes odaadással végezte. Csupán tragikus lelki vak-
ság homályosította el ítélőképességét. Nem ismerte fel, hogy Isten útja 
merre vezet népe történelmében, és milyen módon akarja királyi ural-
mát megvalósítani. Ezért történhetett meg az a keresztyén testvérei 
számára nehezen megemészthető, képtelen eset (lásd Gal 1,22—23), 
hogy Pál, teljes odaadással Isten vélt ügyéért, „rajongásában a meg-
szentelt atyai hagyományokért” (Gal 1,14),89 másokon is túltéve, „fék-
telenül irtotta” a Krisztus által mutatott úton járókat. Emberileg tehát 
szemernyi esélye sem volt annak, hogy belőle Krisztus apostola le-
gyen. 

Hogy mégis az lett belőle, abban neki letagadhatatlanul semmi ér-
deme nincs. Egyedül Isten kegyelméből az, ami. Pál számára ugyan-
is az őt elhívó Feltámadott Isten kegyelmének eszköze. Apostoli meg-
bízatására nincs más magyarázat, csak Isten meg nem érdemelt és ezért 
megmagyarázhatatlan könyörülete. Istennek ez az iránta tanúsított 
kegyelme pedig nem lett hiábavalóvá, hanem sarkalló erővé vált (lásd 
2Kor 5,14—15), úgyannyira, hogy több fáradtságos munkát vitt vég

89 Vö. Cserháti 1982, 66. kk.
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be az apostoli kör tagjainál. Állítása a ránk maradt adatok tükrében 
nem tartható túlzásnak. Nem tudjuk pontosan, hogy történetesen Pé-
ter nevéhez hány gyülekezet megalapítása fűződik. A birodalom fő-
városában, Rómában folytatott tevékenysége mély nyomot hagyhatott. 
Vagy Tamás is felmutathatott eredményeket, ha igaz, amit a hagyomány 
indiai tevékenységéről megőrzött. Az összehasonlítás Pál részéről in-
kább szerénytelenségnek vagy dicsekvésnek tűnhet. Talán ezért is 
mondja újra nyomatékosan, hogy nem ő végezte, amit elvégzett, ha
nem az Isten kegyelme, amely vele volt. Hasonló tanulságot szűr le 
életének egy másik ponton jelentkező válságából. Valószínűleg vala-
milyen testi nyomorúság miatt vált kétségessé apostoli munkásságának 
folytatása. 2Kor 12,8kk szerint ezért Pál háromszor is könyörgött Is-
tenhez a szolgálatát korlátozó akadály eltávolításáért, de ebben az eset-
ben is csak azt a választ kapja tőle, hogy „elég neki az ő kegyelme”. 
Végül is minden tekintetben Istenre háramlik a dicsőség, mert — ha 
nem is Pál közreműködése nélkül — az eredmény egyedül Istennek kö-
szönhető. 

Pál kitérőnek is tekinthető hivatkozása a damaszkuszi úton történt 
eseményre és annak következményeire valójában szorosan kapcsolódik 
mindahhoz, amit a feltámadás reménységéről a továbbiakban el akar 
mondani. A korinthusi gyülekezet tagjainak nem jelent meg a Feltá-
madott Jézus úgy, amiképpen az előbb felsorolt szemtanúknak. De 
annak az igehirdetésnek a kiindulópontja, amely elért hozzájuk, és ami 
által az élő Úr hitre vezette őket, a Feltámadott megjelenéseiben és az 
akkor közölt apostoli küldetésben rejlik. A korinthusiak számára pedig 
egyenesen Pálnak a többiekétől eltérő módon osztályrészül jutott meg-
bízatásában. 

(11) Ha pedig a kiindulópont közös, akkor értelemszerűen a feltá-
madás reménysége, amelyet ki akar fejteni a gyülekezetnek, a közös hit 
alapjaihoz tartozik, és nem az ő magánvéleménye. Tehát akár Pál, akár 
a többi apostol, így hirdetik az igét, és a korinthusi gyülekezet 
tagjai így jutottak hitre. A Krisztusba vetett hitbe pedig szervesen 
beletartozik a halál utáni élet reménysége is. Lényegében az apostol 
ennek az összefüggésnek a belátására akarja rábírni olvasóit.
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2. a halottak feltámadásának reménysége nélkül 
(15,12—19)

(12) Ha pedig Krisztusról úgy szól az igehirdetés, hogy feltámadott 
a halottak közül, miképpen mondhatják közöttetek némelyek, 
hogy nincs halottak feltámadása?1 (13) Ha pedig halottak feltá
madása nincsen, Krisztus sem támadt fel. (14) Ha viszont Krisz
tus nem támadt fel, következésképpen alaptalan2 a mi igehirde
tésünk is, alaptalan a ti hitetek is. (15) Azonkívül Isten hamis 
tanúinak is bizonyulunk, mert Isten ellenére3 teszünk tanúságot 
arról, hogy feltámasztotta Krisztust, akit ő nem támasztott fel, 
feltéve, hogy a halottak valóban nem támadnak fel. (16) Ha ugyan
is a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadott fel. (17) 
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló4 a hitetek, még bű
neitekben vagytok, (18) következésképpen a Krisztusban elhuny
tak5 is elvesztek. (19) Ha csupán ebben az életben reménykedünk6 
Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. 

a Szöveg érteLme 1miképpen mondhatják közöttetek némelyek,  
hogy nincs halottak feltámadása: Pál helyzetelemzése szerint a korinthusi 
gyülekezetben helytelen nézetek kaptak lábra a halál utáni életre vonatko-
zóan. vannak ugyanis közöttük olyanok, akik azt állítják, „hogy nincs halot-
tak feltámadása”. a feltámadás reménységének ez az elutasítása azonban 
nem egészen egyértelmû. nem bizonyos ugyanis, hogy akik ilyen határo zottan 
elutasítják a feltámadás gondolatát, egyúttal a halál utáni lét minden formá-
ját tagadják. Sajnos álláspontjuk mibenlétére csak következtetni tudunk, 
mégpedig az apostol kijelentéseibôl (lásd 1kor 15,12—13.15—16.21.29.32). 
a levél magyarázói ezek alapján próbálnak képet alkotni a szóban forgó té-
ves nézetekrôl, de nemigen jutnak közös nevezôre.90 Peres Imre szerint jür-
gen Becker a feltámadás tagadásának hátterében három lehetséges okot 
feltételez: 1. hasonlóan a thesszalonikai gyülekezetben lábra kapott nézet-
hez (1thessz 4,13kk; 2thessz 2,1kk), a korinthusiak között is akadhattak 
egyesek, akik csak az Úr eljöveteléig életben maradók számára láttak esélyt 
az örök élet elnyerésére. 2. a halottak feltámadásának tagadása eredhet 

90 Lásd többek között Barrett 1968, 347—348. o. Ch. Wolff 1982, 173. o. 131. 
jegyz. Schrage 1991—2001, 4. 111. o. 512., 513. jegyz. Peres 2003, 176. o.
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olyan felfogásból is, amely a halált az élet végérvényes lezárásának tekinti. 
3. De a korinthusi gyülekezetben sajátos módon tagadhatták a feltámadást 
abból a meggondolásból is, hogy a feltámadásnak még az életben sorra kell 
kerülnie, történetesen akkor, amikor a Szentlélek hatalmába keríti az embert 
(vö. 1kor 4,8; 1tim 2,17—18).91 a nehézséget az okozza, hogy mindhárom 
lehetôségre találhatunk támpontot az apostol érvelésében. ezért gondosan 
mérlegelnünk kell egyrészt a halál utáni létrôl táplált korabeli elképzeléseket, 
másrészt pedig Pál ezekkel kapcsolatos álláspontját.

a halál utáni életre vonatkozó nézetek vallástörténeti számbavételét lé-
nyegében két területre kell összpontosítanunk. a korinthusi hívek és Pál 
esetében egyaránt számolhatunk a végsô dolgokról kialakított korabeli zsidó 
szemlélet, de talán még inkább a görög gondolkodás befolyása alatt álló 
hellenista környezet hitvilágának hatásával. mindkét esetben a nézetek nagy-
fokú változatosságával találkozhatunk. elsô pillanatban azt gondolhatnánk, 
hogy a zsidó ember reménységét mindenekelôtt a halottak feltámadásába 
vetette. valóban ez a várakozás tûnik a legáltalánosabbnak, fôként a fari-
zeusok egyre erôsödô befolyása következtében (lásd apCsel 23,8—9). De 
például a szadduceusok és szamaritánusok elutasították a feltámadás gon-
dolatát. akadtak viszont olyanok is, akik a test és a lélek ellentétének dua-
lista felfogásából kiindulva csak a lélek halhatatlanságának gondolatát tudták 
elfogadni.92 mindent egybevetve, a korabeli zsidó gondolkodást mégis inkább 
a testi feltámadás és igazságosabb földi viszonyok között folytatódó élet 
reménysége jellemezte.93

ha változatosnak találtuk a túlvilági életrôl alkotott zsidó elképzeléseket, 
mennyivel inkább kell ezt elmondanunk a görög befolyás alatt álló korabeli 
gondolkodásról! közöttük is akadtak olyanok — nem is kevesen —, akik, fôként 
az epikureus filozófia hatására (lásd apCsel 17,18.32),94 a halál utáni lét 
semmilyen formájában sem hittek. „valami nem létezô voltam — olvashatjuk 
egy síremléken —, és az lettem újra.”95 mi így mondanánk: porból lettünk, 
porrá leszünk. több sírfelirat gyáváknak () bélyegzi azokat, akik nem 
mernek szemébe nézni az elmúlásnak.96 ha pedig a halál mindennek véget 

91 Lásd még Khrüszosztomosz: PG 61,321; Fascher 1973; Peres 2003, 176. o. 
Becker 1976, 71. kk.

92 OrSib, 4Makk in: Bill 4. 1171—1172. o. Philón és Josephus in: Oepke: ThWNT 
1. 370. o.

93 Bőségesen találunk utalást in: Bill 4. 799. kk.
94 Vö. Schrage 1991—2001, 4. 111. o. 514. jegyz.
95 O,. Vö. Peres 2003, 29. o.
96 Uo. 171—172., 180. o.
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vet, akkor habzsolni kell az életet, amíg van: „élj e világ javaival, amíg képes 
vagy szeretni azokat”97 — mondja ugyancsak egy sírfelirat. ahogyan a jelszó 
tömör latinsággal ugyanezt az életérzést kifejezésre juttatja: „carpe diem” 
(élj a mával!). természetesen a görög kultúrkörben élôk közül sem sokan 
tudtak beletörôdni az elmúlás végleges diadalába. a legtöbben reményked-
tek valamiféle túlélésben, elsôsorban az ember nemesebb részének, a lélek-
nek a halhatatlanságában. Sôt a halált egyenesen felszabadulásként üdvö-
zölték, amikor is a lélek kiszáll az ôt fogva tartó testbôl, amely görög szó-
játékkal sírboltnak is tekinthetô (). a lélek további sorsához viszont 
már változatos elképzelések tapadtak. a görög mítoszok szerint a halott 
lelke vándorútra indul az alvilágba, az alvilág királyának, hadésznek a biro-
dalmába, tartaroszba, miután kharón, az alvilág révésze csónakján átvitte 
a Sztüxön, hogy ihasson a feledés vizébôl, a Léthébôl. ez a mitikus örökség 
élt tovább még az újszövetségi korban is abban a szokásban, hogy a halott 
nyelve alá ércpénzt, oboloszt helyeztek, amellyel a halott lelke fizethetett 
kharónnak a szolgálatáért. a lélek további sorsáról érdemei alapján minósz 
dönt. a rosszak árnyékéletet élve bolyonganak az alvilág terein, míg a jók 
boldogan élnek az elíziumi mezôkön.98 De a lélek fel is emelkedhet a földrôl, 
és magasabb régiókban szárnyalhat: „akinek teste a föld alatt nyugszik, de 
a lelke az olimposzon lakozik.”99 azonkívül tartózkodhat a lélek a csillagok 
honában is. egy milétoszi fiúgyermek sírkövére íratták szülei: „nyolcévesen 
az aetherbe érve a csillagok közt ragyogsz.”100 Peres Imre a görög sírfeliratok 
faggatását azzal a megállapítással zárja, hogy azok többsége a síron túli lét 
reménységérôl tanúskodik, de ez még elvétve sem terjed ki valamiféle testi, 
szomatikus továbbélésre.101

a legtöbb vita a magyarázók között mindamellett afelett van, hogy mi 
lehetett azoknak a korinthusi hívôknek az elképzelése a halál utáni életrôl, 
akik Pál szerint mereven elutasították a feltámadás reménységét. Sajnos fel-
fogásukat az apostol nem részletezi, így kénytelenek vagyunk kijelentései 
alapján feltételezésekre hagyatkozni. annyi kétségtelen, hogy a szóban for-
gó emberek krisztushoz tartozónak tudják magukat, hiszen amint ezt az 
apostol hangsúlyozza, a feltámadás tagadói „közöttük vannak”, tehát a gyü-

 97  . Peres 2003, 28. o.
 98 Vö. Graves 1981, 31. fejezet.
 99 ...},O. Peres 2003, 101. o.
100  . Uo. 87. o. Lásd még Oneszi-

mé sírfeliratát: uo. 82. o.
101 Uo. 163—164. o.
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lekezethez tartoznak. ezért feltehetôen elfogadták az apostoli igehirdetést 
(lásd 11. vers), és bizonyára vele együtt a krisztus feltámadásáról szóló 
örömhírt. Csak valamiképpen a halottak feltámadása nem fért bele jövôké-
pükbe. a kutatók jelentôs része meg van gyôzôdve arról, hogy az ilyen érte-
lemben vett feltá madás rendkívül határozott tagadása („nincsen halottak 
feltámadása”) ugyanannak az irányzatnak a felfogására vall, amely a másokat 
semmibe vevô szabadság (1kor 6,12; 10,23; 11,29), a szeretetnél is elôrébb 
való ismeret (1kor 8,1—2) és a nyelveken szólás karizmájának a fontossága 
(1kor 14,5) mellett tört lándzsát, és amely irányzat követôit Luther találó 
kifejezésével „rajongóknak” nevezhetjük. ôk ugyanis azt tartják magukról, 
hogy „jóllaktak, meggazdagodtak, és Pálék nélkül királyi uralomra jutottak” 
(1kor 4,8). tehát a döntô fordulat már bekövetkezett az életükben akkor, 
amikor a Lélek megragadta ôket. Innen már csak egy lépés, hogy hümenai-
osz és Filétosz tévelygésébe essenek, akik szerint „a feltámadás már meg-
történt” (2tim 2,18). a feltámadásnak ez a megközelítése késôbb, fôként a 
gnosztikusoknál is felbukkan. euszébiosz írja egyháztörténetében, hogy „egy 
bizonyos menandrosz, aki maga is samáriai volt, Simon mágus tanítványa 
lett. ôt is a démonok ösztökélték, és amikor antiókhiában tartózkodott, so-
kakat félrevezetett mágikus mûvészetével. a hozzá csatlakozókat meggyôz-
te, hogy nem fognak meghalni, és még ma is vannak olyanok, akik ôt követ-
ve ezt vallják.”102 ennek a teológiai vonulatnak a tekintetbevételével — többek 
között — Schrage is a következô megfontolásra jut: korinthusban „a feltáma-
dás tagadása az eszkatológia jövô idejû és testi vetületének elutasításával 
kapcsolódott össze”.103

ha viszont magának a 15. fejezetnek a gondolatmenetét vizsgáljuk, az a 
benyomásunk támad, hogy Pál nem egyetlenegy frontot lát maga elôtt. vitá-
zik a halál utáni lét tagadóival (15,30kk), a test nélküli továbbélésben re-
ménykedôkkel (15,44), de azokkal is, akik magukat már a földi életben elért 
tökéletességben, perfekt állapotban levônek hiszik (15,23.54—55). Pál — úgy 
látszik — többoldalú, enciklopédikus választ szándékozik adni a halál utáni 
lét kérdéseire. 

2alaptalan: a károli-Biblia óta itt és a következô helyen a hittel kapcsolat-
ban hagyományosan a „hiábavaló” fordítást találjuk, még a katolikus Békés—
Dallos-féle fordításban is.104 ez a megoldás az eredménytelenséget sugallja. 

102 Egyháztörténet III,26.
103 Schrage 1991—2001, 4. 113. o. A kérdésben elfoglalt álláspontokról bővebbet 

lásd Schrage 1991—2001, 4. 114. kk. 521—542. jegyz.
104 412. o.
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a Szent István társulat kiadásában megjelent Biblia még inkább hangsúlyoz-
za ezt a megoldást, amikor a „nincs értelme” formában próbálja visszaadni 
a szöveg szándékát. a görög  szó és az ebbôl képzett ige szótári jelen-
tése elsôsorban: üres, különösen ilyen a rakomány, esetleg legénység nél-
küli hajó.105 a fogalom természetesen átvitt értelemben, szellemi-lelki terüle-
ten is használható. Pál leveleinek más elôfordulási helyein jogosan fordít ható 
„hiábavaló” jelentéssel, mert valami értékes és elôremutató dolog meghiú-
sulásáról van szó (vö. 1thessz 3,5; 1kor 15,10.58; 2kor 6,1; gal 2,2; Fil 
2,16). jelen esetben azonban nemcsak a végeredmény, hanem a kiindulás is 
légbôl kapott, elhibázott. az összefüggésbôl legalábbis erre következtethe-
tünk (lásd 11.14kk). ugyanis mindenütt valami alapvetô hiányról és annak 
kihatásáról van szó. 

3Isten ellenére: a  elöljáró, amikor birtokos esetet vonz, nyelvtanilag 
elfogadható módon valóban egyaránt értelmezhetô a „szemben” és „ellenére” 
névutókkal.106 a „szemben” azonban félreérthetô, és arra utalhat, hogy a 
szóban forgó esetben valaki vádat emel Isten ellen. Pedig csak olyasmit állít, 
ami nincs összhangban Isten szándékával. 

4hiábavaló: Itt nem a  szót találjuk, mint a 14. versben, hanem a 
-t. a két melléknév rokon értelmû, jelentésük alig különböztethetô 
meg egymástól. a Soltész—Szinyei-szótár szerint107 az utóbbi valamit „foganat 
nélkülinek”, „sikertelennek”, „ostobának” jellemez, míg a  (lásd 17. vers) 
inkább olyasmire utal, aminek nincs valóságalapja.108 „hiábavaló”-nak fordí-
tani tehát helyénvaló, hiszen valamiféle értéknek, történetesen a hitnek a 
csôdjérôl beszél az apostol. 

5Krisztusban elhunytak: a  ige, hasonlóan a  igéhez, gö-
rögül az alvás állapotát fejezi ki. De átvitt értelemben, megszépítô (eufemisz-
tikus) szándékkal szinte minden kultúrában a halál állapotára is vonatkoz-
hat.109 megtalálható ez utóbbi jelentésben görög sírfeliratokon,110 de a ke-
resztyén szóhasználatban is, fôként Pálnál (1thessz 4,13kk; 1kor 7,39; 11,30; 
15,6.20.51; : ef 5,14). az egyezô jelentéstartalom ellenére mégis lé-
nyeges különbség van a görög sírfeliratok és a keresztyén igehirdetés szó-
használata között. a görög felfogás szerint a sír álmából nincs felébredés. 

105 Soltész—Szinyei 1978, 348. o.
106 Lásd Varga 1992, 506. kol.
107 Soltész—Szinyei 1978, 396. o.
108 Lásd még Bauernfeind: ThWNT 4. 525. o.
109 Peres 2003, 69—70. o.
110 Uo. 71. o.
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a krisztusban hívô viszont olyan álmot alszik halála után, amelybôl fel fog 
kelni, vagy másképpen támadni.111 az apostol ezért rendszerint megszorí-
tással beszél a halál álmáról: vagy hitben, vagy krisztusban elhunyt testvért 
emleget. nem érthetünk egyet azzal a véleménnyel, hogy a „krisztusban” 
vagy „az Úrban” fordulatok „lekopott értelmet képviselnek”, és csupán azt 
fejezik ki, hogy valaki egy keresztyén gyülekezet tagja vagy keresztyén hitet 
vall.112 minden bizonnyal többrôl van szó, legalábbis ebben az esetben. Kö-
zösségben lenni az Úr Krisztussal, az ô hatókörében, váltságmûve által meg-
határozottan élni, és tegyük hozzá: meghalni.113

6 Ha csupán ebben az életben reménykedünk: elôször egy szórendi 
kérdésbôl adódó fordítási nehézségre figyeljünk fel. a „csupán reményke-
dünk” mondatrész kapcsolódhat az eredeti szövegben elôtte álló „krisztus-
ban” kifejezéshez, és akkor az apostol kijelentésének ez az értelme: ha 
ebben az életben csupán reménykedünk krisztusban... De abban az esetben, 
ha a „csupán reménykedünk” mondatrész a kissé távolabb álló „ebben az 
életben” idôhatározóhoz kapcsolódik, az egész mondatnak megváltozik az 
értelme. akkor az apostol olyan esetet említ, amikor valakinek krisztus csak 
a földi élet viszonyai között jelent reménységet, de azon túl már nem.114

a reménység ( — itt igei melléknévvel és létigével: ) a 
keresztyén életfolytatás három tartópillére közül az egyik (lásd 1kor 13,13). 
a reménység fontos helyet töltött be a görög szellemiség befolyása alatt élôk 
lelkében is, csakhogy ritkán tudott a síron túli életre is kiterjedni. Peres Imre 
ezt írja errôl már többször is idézett mûvében: „a görög sírfeliratokon azt 
kell újra és újra tapasztalnunk, hogy az emberi  — szemben a pozitív 
eszkatologikus motívumokkal — úgyszólván nem az égre, nem a túlvilágra 
van betájolva. reménysége valami megfoghatóbbat, valami közelebbit és 
még itt a földön elérhetôt keres.”115 ahogyan a latin szólás tartja: Dum spiro, 
spero (amíg élek, remélek).

a LevéLréSzLet kIBontáSa (12) Amikor Pál felsorolja az apostoli 
szolgálatával együtt járó megpróbáltatásokat, többek között megemlí-
ti „az összes gyülekezet reá váró gondját” is (lásd 2Kor 11,28). Valóban, 

111 Vö. uo. 178—179. o.
112 Vö. Bultmann 1959, 312., 534. o.
113 Vö. az 1Kor 11,11-hez írt 16. számú szövegértelmező jegyzettel. Lásd még 

Cserháti 1976, 84—85. o. Cserháti 1982, 137—138. o., 180. o. 13. jegyz., 189—190. o.
114 Bővebben lásd Schrage 1991—2001, 4. 134. o.
115 Peres 2003, 247. o.
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nem elég egy gyülekezetet megalapítani, azt meg is kell tartani, téve-
déseit kiigazítani, fogyatékosságait kipótolni, míg tagjai el nem érik hitük 
célját. Az első korinthusi levélben különösen is sok olyan, a gyülekezet 
és életében felfedezhető torzulást vagy hézagot érint az apostol, ame-
lyek orvoslásra szorulnak. Egyik sem olyan természetű, hogy vele kap-
csolatban Pálnak kérdésessé kellene tennie Krisztushoz tartozásukat, 
de előbb-utóbb mégis mindegyik megkérdőjelezheti azt, ha időben nem 
sikerül helyreigazítania. Ám míg a levél korábbi fejezeteiben az olva-
sónak a Krisztusban hívő élet kihívásaival kellett szembesülnie, most 
viszont nem kisebbel annál, ami elé a halál és elmúlás állítja az embert. 

Az előző szakasz utolsó mondatában arra hivatkozott az apostol, 
hogy a korinthusi gyülekezet tagjai is a Krisztus halálán és feltámadá-
sán alapuló igehirdetés nyomán lettek hívőkké. Ha pedig Krisztusról 
úgy szól az igehirdetés — érvel Pál —, hogy feltámadott a halottak 
közül, miképpen mondhatják közöttetek némelyek, hogy nincs 
halottak feltámadása? Ennek a szenvedélyes kérdésnek, amellyel Pál 
a halált is legyőző reménységért vívott küzdelmét elindítja, két elemét 
mindenképpen jó szem előtt tartanunk. 

Először is a feltámadás reménységét olyanok utasítják el, akik a levél 
olvasói között vannak, vagyis akik már Krisztusénak vallják magukat, és 
a gyülekezetbe tartoznak. Ha nem ilyenekről lenne szó, akkor az apos-
tolnak még a hit alapjairól kellene meggyőznie őket, és egészen más 
irányt kellene adnia érvelésének. Mert a feltámadás reménysége következ
mény. A hit alapjaiból következik. Ezen a ponton válik érthetővé, hogy 
Pál miért éppen a következetlenséget hányja a feltámadás reménységét 
elutasítók szemére. De ahhoz, hogy ez az összefüggés érthetővé váljon, 
az apostol érvelésének egy másik fontos elemét — most és a követke-
zőkben is — szintén mindenképpen szem előtt kell tartanunk. Azért 
reménykedhetünk a halottak közül való feltámadásban, mert osztozha
tunk Krisztus sorsában. Ha ő feltámadott, nem öncélú, hatásvadász mu-
tatványnak szánta, nemcsak a „maga bőrét mentette”, nem csupán 
önmagát szabadította ki a halál szorításából. Azt is értünk tette, ahogy 
majd később (20. vers) erről is szó lesz: „első zsengéje”, első hajtása 
ő az elhunytaknak. Mert amiképpen az első mutatkozó hajtás jele an-
nak, hogy él a fa, és a többi hajtás majd követi az elsőt, úgy nyújt meg-
bízható reménységet Jézus feltámadása a halottak feltámadására. 
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Azok, akik a halottak közül való feltámadást nem tudják elfogadni, 
állásfoglalásukban igen határozottnak tűnnek. Legalábbis abból, aho-
gyan Pál felfogásukat szóvá teszi, merev elutasításra következtethetünk. 
„Nincs halottak feltámadása” — jelentik ki ellentmondást nem tűrően. 
Hiszen lehetne bizonytalankodva beszélni a halál utáni létről — Sha-
kespeare Hamletjének szavaival —, „mint egy nem ismert tartományról, 
amelyből nem tér meg utazó”.116 Lehetne a halált követő létformáról 
más emberszemléleten alapuló elképzeléseket képviselni, ahogy ezt a 
görög szellemi befolyás alapján gondolkodók teszik.117 De a Pál által 
szóvá tett felfogás éle kimondottan a testi feltámadás ellen van kihe-
gyezve. Mintha azt mondanák, hogy ami az elmúlás hatalmába kerül, 
az ott is marad, de a lélek, amely már a földi élet során is anyagi kö-
töttségektől függetlennek bizonyult, tovább él. Pál viszont a test nél-
küli létet semmilyen formában nem tudja teljes emberi létnek elfogad-
ni, és ennélfogva a teljesség reménységéhez méltónak tekinteni. Tanulságos 
ebből a szempontból felidézni, amit 1Kor 6,15-ben ír: „Nem tudjátok, 
hogy a ti testetek Krisztus tagjai?” A test ugyanis nem valami elhanya-
golható és leírható része a Krisztushoz tartozó embernek. A test által 
nyújtott lehetőségek nélkül nem lehetnénk sem egyedi lények, sem 
Krisztus eszközei. Pál sem kevésbé határozott a csonka reménység 
képviselőinél: a halottak feltámadásával nem tudunk egyenértékű re-
ménységet szembeállítani. Nélküle nincs igazi jövőképe a Krisztusban 
hívőnek. 

(13—15) Amint már említettük, az apostol a halottak feltámadásának 
reménységét a Krisztussal való sorsközösségből meríti. Krisztus fel-
támadásának és a halottak feltámadásának ezt a szoros kapcsolatát 
egymással és egyúttal kölcsönös függését egymástól két gondolatkísér
lettel igyekszik megvilágítani. Az elsőben végiggondolja, hogy marad-e 
valami, ami érvényesnek mondható, ha történetesen nincsen halottak 
feltámadása. Ha halottak feltámadása nincsen, Krisztus sem támadt 
fel, következésképpen alaptalan a mi igehirdetésünk, alaptalan a 
ti hitetek is. Azonkívül Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert 

116 III. felvonás 1. szín.
117 Lásd az 1. számú szövegértelmező jegyzetet.
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Isten ellenére teszünk tanúságot arról, hogy feltámasztotta Krisz
tust, akit ő nem támasztott fel. 

Természetesen ez a gondolatmenet csak abban az esetben helytálló, 
ha feltesszük, hogy a halottak valóban nem támadnak fel. Röviden: 
a halottak feltámadásába vetett reménység annyira szervesen beletar-
tozik a Krisztus által létrejött új valóságba, hogy vele együtt áll vagy 
bukik az egész. Ha nincs esély a halottak feltámadására, akkor Krisztus 
feltámadása sem történt meg. Mert ha van esély rá, akkor ennek felté-
tele is megáll. Ha viszont Krisztus nem támadt fel, akkor légből kapott 
a róla szóló igehirdetés, és önámítás a benne való bizakodás. Az ige 
hirdetői egyúttal olyat állítanak Istenről, ami nem helytálló, hiszen ha 
Krisztus feltámasztásáról tesznek tanúságot, holott Isten ezt nem tet-
te meg, akkor önhatalmúlag cselekszenek, és nem Istenhez igazodva. 
De természetesen ha szilárd a reménységünk a halottak feltámadásá-
ban, akkor mindez nem történik meg, akkor a Krisztus által létrejött 
valóság minden eleme erősíti a másikat. 

(16—18) Pál a második gondolatkísérlettel azt kívánja nyomon kö-
vetni, hogy marad-e egyáltalán valami, ami eredményes változást képes 
hozni a Krisztusban hívő ember életébe, ha — tegyük fel — „nincsen 
halottak feltámadása”, amint ezt egyes gyülekezeti tagok állítják. Az 
apostol kiindulásként megismétli, amit Krisztus feltámadásának és  
a halottak feltámadásának eltéphetetlen, lényegi kapcsolatáról mon-
dott: Ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadott fel. 
Amennyiben tehát a halottak feltámadását valaki kiiktatja a remény-
ségei közül, vele együtt Krisztus feltámadásának erejét is kérdésessé 
teszi, és ezzel a Krisztus közösségében felkínált új élet lehetőségét is. 
Pál különös gondolatkísérleteivel akarja tudatosítani a bizonytalanko-
dókban, hogy mennyi minden múlik az elmúlással tusakodó számve-
tésükön. 

Mert ha valaki kérdésessé teszi a halottak feltámadását, ugyanolyan 
joggal kétségbe vonhatja Krisztus feltámadását is. Ha pedig Krisztus 
nem támadt fel, hiábavaló a Krisztusba vetett hit. A bibliai hit ugyan-
is jóval több annál, hogy csupán hitelt adjon valamilyen állításnak.118 
Valójában az a bizalom forog kockán, amely Isten feltárulkozására az 

118 Vö. Schrage 1991—2001, 4. 130. o.
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embert mindenestől felé fordítja és ráhangolja. Ha viszont Krisztust 
Isten nem támasztotta fel a halálból, akkor Isten nem neki adott igazat, 
és nem állt mellé. Akkor a Názáreti Jézus kereszthalála lehet egy az em-
beriséget terhelő súlyos vádpontok között, de nem Isten bűnt megbo-
csátó irgalmának kétségbevonhatatlan jele. Érthető hát, ha Pál szerint 
ezt az esetet feltételezve, de meg nem engedve, mindenki még bűnei
ben lenne, ennek az állapotnak minden következményével együtt. 

Különösen is fájdalmas lenne feladni a halottak feltámadásának re-
ménységét azokkal kapcsolatban, akik a Krisztusban, tehát bízva az ő 
megtartó szeretetében, a vele való közösség maradandó voltában huny
tak el. Fájdalmas lenne az életből eltávozónak, de annak is, aki őket 
gyászolja. Bizonyára ilyen szomorú esetek már az alig megalakult korin-
thusi gyülekezetben is előfordultak. Mert ha nem volna remény egy 
teljesebb és különb életre, akkor aki meghal, el is veszne. Az „elveszés” 
sokatmondó kifejezés az elkallódás és az ezt követő elpusztulás érzé-
keltetésére.119 Mindenesetre olyan szó, amely egy valamikor élvezett jobb 
sorsból rosszabbra forduló állapotra utal. Átvitt értelemben elveszett lehet 
az, aki még nem talált vissza Istenhez (vö. Lk 19,10; 1Kor 1,18; 2Kor 
2,15; 4,3; 2Thessz 2,10). Olyanról is tudunk, aki korábban elveszett 
volt, de végül helyére került (vö. Lk 15,4.6.8.24.32; 2Kor 4,9). Viszont 
leginkább fájdalmas az az eset, amikor az egykor elveszett, de helyére 
talált ember mégis újra elveszik (lásd 1Kor 8,11). Mint például jelen 
esetben az, akinek — bár Krisztusban hunyt el — mégsem lesz része a 
feltámadás révén a teljességben.

(19) Pál az előző gondolatmenetben a deductio ad absurdum (egy 
állítás képtelenségét bizonyító levezetés) szónoki eszközével igyekezett 
azoknak a gyülekezeti tagoknak az álláspontját megkérdőjelezni, akik 
tagadták a halottak feltámadását.120 Gondolatkísérletével körüljárta azt 
a feltételezett és képtelennek bemutatott helyzetet, amikor a halottak 
feltámadásának reménysége elvész a Krisztusban hívők látóköréből. 
Gondolatmenetének lezárásául azonban felhagy a képtelenségek ki-
pellengérezésével, és ismét a valóság talajára lép. Felveszi az egyenes 
beszéd elejtett fonalát, és nyíltan szól a csak rövid lejáratú reménység-

119 Lásd Soltész—Szinyei 1978, 84. o.
120 Vö. Siegert 1985, 241. o. Schrage 1991—2001, 4. 109. o.
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gel élők nyomorúságáról: Ha csupán ebben az életben reményke
dünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak va
gyunk. 

Gondosan elemezve ezt a kijelentést, nem azt halljuk-e ki belőle, 
hogy mindarra, amit Krisztustól remélhetünk, csak a „másvilágon” 
kerülhet sor? De Krisztus bizonyára szerinte is Úrnak bizonyul a földi 
élet keretei között is. Pál fáradhatatlanul éleszti leveleiben a halál felé 
tartó pályafutás viszontagságai között is a Krisztusba fogódzó remény-
séget (vö. például 1Kor 15,58; 2Kor 4,11—12; Róm 8,28.38). Ami el-
fogadhatatlan számára, az a rövid lélegzetű reménység, amely megbi-
csaklik, amikor szembesülnie kell az elmúlás kérlelhetetlen hatalmával. 
Mintha Krisztus uralma a földi életen túl már hatályát vesztené. 

A levél magyarázóinak már régtől fogva gondot okozott az apostol-
nak az az állítása, hogy a csupán rövid lejáratú reménységgel élő hívő 
nem kevésbé szánalmas, mint a minden reményétől megfosztott ember. 
Egyrészt túlzónak tartják azt a megállapítást, hogy mindenki szána-
lomra méltó, erkölcsi tartást nélkülöző ember, aki megreked az e vilá-
gi élet síkján. Másrészt az sem fogadható el, hogy a túlvilági életbe 
vetett reménység nélkül Jézus nem tudná az őt hűségesen követő em-
bert a pillanatnak élők, földhözragadtak fölé emelni.121 Azt is hozzáte-
hetnénk, hogy valamiféle túlélésben bizakodhatnánk akkor is, ha a 
testben történő feltámadást elképzelhetetlennek tartjuk. Hiszen a Fi-
lippi levélben maga Pál is a Krisztussal való együttlétben látja az el-
jövendő élet nagyszerűségét, anélkül, hogy a feltámadás kérdését szó-
ba hozná (1,23). 

Ezekkel a páli túlzást megszelídíteni kívánó nézetekkel szemben Karl 
Barthnak kell igazat adnunk, aki szerint az apostol e tekintetben nem 
ismer megalkuvást. Vagy a test feltámadásának reménységéből élünk, 
vagy kisszerű reménységekbe kapaszkodó, szánnivaló emberek va-
gyunk. Barth még ennél is tovább megy, és lényegében azt állítja, hogy 
Pál szerint a keresztyén hit kártyavárként omlana össze abban a pillanat-
ban, amikor annak egy sarkalatos pontját, a halottak feltámadásának 
reménységét kiiktatnánk belőle.122 De már a 4. században hasonló fel-

121 Vö. Schrage 1991—2001, 4. 135. o. 613. jegyz.
122 A hivatkozást lásd Schrage 1991—2001, 4. 136. o.
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fogást képvisel Khrüszosztomosz egyházatya, aki a lélek halhatatlan-
ságának reménységét szintén nem találta kielégítőnek. „Még ha a lélek 
meg is marad, mert örökre halhatatlan, a test nélkül nem képes elfo-
gadni a reá váró jókat. Ha a test nem támad fel, a lélek nem nyerheti 
el azoknak a javaknak koronáját, amelyek számára a mennyben vannak 
felhalmozva.”123 Valóban, Pált sem vezetheti más szándék érvelésében, 
mint hogy világossá tegye: nem méltó az a reménység Krisztushoz, 
amely nemhogy többet, hanem inkább kevesebbet kínál túl a földi lé-
ten, mint amennyit a földi létben nyújtott. 

Mindamellett még ennyivel sem merítettük ki teljesen Pál befejező 
mondatának tartalmát. Van benne egy összehasonlítás, amely hátrányo-
sabb helyzetűnek és ezért szánalomra méltóbbnak tünteti fel a csupán 
csak a földi életben Krisztusban reménykedő hívőt minden más ember-
nél, aki egyébként vagy nem ismeri Krisztust, vagy elhatárolódott tőle. 
Miért lenne rosszabb helyzetben — teszi fel sok magyarázó a kérdést —, 
hiszen Krisztus azért még sokat jelenthet a földi életben is számára.124 
Barrett ezt az utolsó kijelentést is a páli érvelés már eddig is tapasztalt 
túlzásai (rhetorical exaggeration) közé sorolja.125 Schrage126 viszont 
emlékeztet arra, hogy Pál szerint a földi élet a Krisztusban hívő szá-
mára sorsközösség Urával, és ezért „naponkénti meghalás” (lásd pél-
dául 2Kor 4,11—12), tehát más emberek terhénél fokozottabb igénybe-
vétel, amelynek elviseléséhez a feltámadás reménysége ad erőt (lásd 
2Kor 4,13—14). Hogyne lenne szánalomra méltóbb minden embernél, 
aki a feltámadás reménysége által nyújtott távlat nélkül vállalja ezt a 
külön terhet!

Van azonban még egy szempont, amely igazolja az apostol vitatott 
kijelentésének igazát. A páli eszkatológiai szemlélet szerint a Krisztus-
sal való közösségben már itt, a földi életben előlegként, vagy inkább 
foglalóként (: 2Kor 1,22; 5,5; Ef 1,14) sok mindent megkaphat 
az ember, de még nem mindent. Megkóstolja és rájön Isten jóságának 
jó ízére, de még nem lakhat jól vele (lásd Zsid 6,4—5). Ha nem érheti 

123 In: Bray 1999, 156. o.
124 Vö. Schrage 1991—2001, 4. 135. o. 613. jegyz.
125 Barrett 1968, 350. o.
126 Schrage 1991—2001, 4. 136. o.
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meg a földi életnél is teljesebb feltámadást, nem szánalomra méltóbb 
még annál is, aki semmit sem sejt az eljövendő élet öröméből? Vég-
eredményben tehát a levél olvasóinak érdemes szembesülnie az apos-
tol gondolatkísérleteivel, mert így rádöbbenhetnek arra, mennyit ve-
szítenek azok, akik elveszítik reménységüket a halottak feltámadá-
sában.

3. a halál félreállítása a végidôk menetében 
(15,20—28)

(20) Mármost viszont1 Krisztus mint az elhunytak2 első hajtása3 

feltámadott a halottak közül. (21) Mert minthogy ember által a 
halál, ember által a halottak feltámadása is. (22) Mert amiképpen 
Ádámban mindannyian meghaltak, úgy Krisztusban4 majd mind
annyian meg is eleveníttetnek.5 (23) Kiki pedig a maga rendje 
szerint. Az első hajtás Krisztus, utána a Krisztuséi az ő eljövete
lekor, (24) azután a végcél (befejezés),6 amikor átadja az uralmat 
Istennek és Atyának, miután7 megfoszt befolyásától8 minden fő
hatalmat és minden hatáskört és kényszert.9 (25) Mert addig kell10 
neki uralkodnia, mígnem „lába alá vet minden ellenséget”.11 (26) 
Utolsó ellenségként veszti el hatalmát12 a halál. (27) Ugyanis „min
dent lába alá vetett”.13 Amikor pedig azt mondja, hogy minden 
alávettetett, nyilvánvaló, hogy kivéve az, aki alávetett neki min
dent.14 (28) Amikor pedig alávet neki mindent, akkor maga „a 
Fiú”15 is aláveti magát16 annak, aki neki mindent alávetett, hogy 
Isten legyen minden mindenekben.

a Szöveg érteLme 1Mármost viszont: a  vagy  — a két változat 
között a jelentést illetôen nincs lényeges különbség — lehet idôhatározó, de 
körülményhatározó szó is.127 Inkább az utóbbi értelem illik ide, mint 1kor 
12,18-ban és 13,13-ban is. körülírva azt mondhatnánk: mármost az a hely-
zet, hogy halottak közül feltámadott krisztusunk van (perfectum), aki elsô 

127 Lásd Varga 1992, 657. kol.
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hajtása az elhunytaknak. a „viszont” kötôszó pedig arra világít rá, hogy a 
következô gondolatmenet az elôzôvel ellentétes helyzetrôl fog szólni. míg 
elôbb az apostol azt gondolta végig, hogy mi lenne, ha a halottak nem tá-
madnának fel, most azt a folyamatot készül felvázolni, amelybe a halottak 
feltámadása szervesen beleilleszkedik.

2elhunytak: a görög szó az elalvás jelenségét felidézô tapintatos kifejezés 
az elhalálozásra.128

3elsô hajtása: az  a növényvilágból vett kép, hatékony kezdetre 
utal. a magyar fordítói hagyomány a szót általában a „zsenge”, sôt „elsô 
zsenge” (károli) fordulattal adja vissza, valószínûleg egy ószövetségi párhu-
zam hatására. ott ugyanis — a Septuaginta szövegében — gyakran találkozunk 
vele, fôként az áldozati rendtartásban (vö. 2móz 23,19; 25,2—3; 36,6; 3móz 
22,12 stb.),129 ahol az  mindenbôl az Istennek járó részt jelenti, legyen 
az elsô betakarított termés, az anyai méhet megnyitó élôlény, sôt emberek 
esetében az elsôszülött. Bármennyire érthetô is volna azonban az ószövet-
ségi háttér, az, amit Pál a képpel kifejezésre akar juttatni, onnan kiindulva 
nem világítható meg. a hangsúly nála ugyanis két jelenség szerves kapcso-
latára esik, vagyis arra, hogy a halottak feltámadása krisztus feltámadását 
követi, sôt abból következik. ez pedig az áldozati rendtartás képvilágával 
alig hangolható össze. Szemléletesebb tehát a növényi élet egyik fontos je-
lenségére utaló fordítással élni. az  jelentéstartalma, amint már emlí-
tettük, ezt minden további nélkül megengedi.

4Ádámban — Krisztusban: a Szentírásnak ezt az emberiségbôl kiemelke-
dô két alakját az Újszövetségben Pál apostol állítja párhuzamba egymással 
(lásd még 1kor 15,45kk; róm 5,12kk). a kutatók között mindmáig vita tár-
gya, hogy Pál ebben az összehasonlításban milyen mintát követett.130 az 
ádámhoz kapcsolódó elképzelések a zsidóságban nagy valószínûséggel csak 
a Pál utáni korban tûnnek fel. elsôként a késôbbi apokaliptikus irodalomban, 
majd a rabbinista traktátusokban.131 tehát a párhuzam aligha lehet a zsidó 
gondolkodás öröksége. Bultmann szerint viszont Pálnál „ádámnak a bûn és 
halál következményével járó bûnbeesése gnosztikus, mitologikus értelme-
zés”.132 nem valószínû azonban, hogy Pál tôle idegen gondolati kaptafára 

128 Bővebben a 18. vershez fűzött 5. számú szövegértelmező jegyzetnél.
129 Lásd Sand: EWNT 1. 278—279. kol.
130 Lásd Schaller: EWNT 1. 66. kol.
131 Vö. Bill 3. 227—228. o.
132 Bultmann 1959, 177. o. Míg Bultmann 1993, 1. 182., 210. o. szerint „Krisztus 

feltámadása még nem groteszk kozmikus esemény, hanem az új teremtés kezdete”.
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húzta volna mondanivalóját. a helyzet inkább fordított. a saját álláspontja 
megvilágítására vette igénybe ádám esetét. talán ebben az esetben még a 
tipológia egyébként biblikus módszere sem játszik döntô szerepet, mint 
ahogy azt goppelt véli.133 Pál azonban a két alak párhuzamba állításával nem 
a hasonlóság, hanem a leszármazás, az egész emberiséget meghatározó 
sorsközösség mozzanatát hangsúlyozza. ha valami, akkor inkább a „korpo-
ratív személyiséggel”, az utódokat meghatározó ôssel kapcsolatos elképze-
lések hathattak reá.134 

5meg is eleveníttetnek: az eredeti szövegben a  igealakot 
találjuk. az új protestáns fordítás jól hangzó megoldást választott: „életre 
kelnek”. nyelvtanilag megfelel, mert az alak mediálisnak, tehát visszahatónak 
is felfogható. viszont nagy valószínûséggel megint csak passivum divinum-
ról van szó, amely Isten cselekvését rejti. ehhez még hozzá kell tennünk, 
hogy a szó a  igét is magában foglalja, amely Isten teremtô közbeavat-
kozását jelzi. mindez megôrizhetô, ha a magyar fordításban a kissé nehéz-
kesebb „megeleveníttetnek” változatot részesítjük elônyben. 

6végcél: a magyar fordítói hagyomány itt a görög  szónak „a vég” 
jelentést tulajdonítja. Pedig a  jelentéstartalma nemcsak valaminek a 
végét, hanem a célját is felöleli. a „vég” a magyar nyelvben olyasmit jelent, 
aminek nincs folytatása, és ezért tragikus kicsengése van. a végsô dolgokról 
szóló bibliai tanításban pedig végképp nem errôl van szó.

7Miután: Fontos a várható végsô események idôviszonyát tisztázni. a gö-
rög nyelv a két vagy több esemény között lehetséges idôviszonyt a külön bözô 
cselekvések állapotának más és más módon történô kifejezésével jól tudja 
érzékeltetni. ha történetesen, mint jelen esetben is, az egyik mondatban egy 
befejezetlen állapotú (imperfectum) állítmány van, a másikban pedig beálló 
(aorisztosz) állapotú, akkor elôidejûségrôl beszélünk, vagyis az utóbbi mon-
dat a másiknál elôbb történt eseményt mond el. annak ellenére, hogy Pál 
elôbb szól az uralom átadásáról Istennek, és csak utóbb minden addig még 
uralkodó hatalom hatástalanításáról, az utóbb említett esemény mégis meg-
elôzi idôben az elôbb említettet. a választott fordítás ezt az idôviszonyt kí-
vánja érzékeltetni.135

133 „Róm 5,14-ben Pál Ádámot az Eljövendő Ádám előképének nevezi. Ádám az  
ellenkező előjelű előhírnöke a második Ádámnak, Krisztusnak.” Goppelt 1981,  
383. o.

134 Lásd Cserháti 1982, 158. o. 11. jegyz.
135 Vö. BD 318., 324., 330., 334. §. Lásd még Schrage 1991—2001, 4. 172. o. és 

772. jegyz.
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8megfoszt befolyásától: a  igének a magyarázók általában erô-
teljes jelentést tulajdonítanak, és megsemmisítô tevékenységnek tekintik. 
ezt az értelmet azonban az összefüggés a páli szóhasználat esetében nem 
igazolja. a „megsemmisítés” vagy „eltörlés” sok esetben (például 1kor 1,28; 
13,8.10—11; róm 3,3.31; 4,14; 6,6 stb.)136 túllô a célon, de képzavart is okoz. 
jobb tehát visszatérni a szó alapjelentéséhez, és valakit, illetve valamit „tét-
lenségre kárhoztatni”, „hatásától vagy érvényétôl megfosztani” értelemben 
venni. 

9minden fôhatalmat és minden hatáskört és kényszert: a fordítás és 
természetesen a magyarázat nagymértékben függ a felsorolt tényezôk vallás-
történeti megítélésétôl. Bultmann „a gnosztikus mitológia alakjainak, a világ 
démoni urainak” tekinti ôket, amelyek az ég és föld között lévô szférák felett 
uralkodnak137 (vö. ef 2,2). Itt, 1kor 15,24-ben azonban nincs jele annak, hogy 
emberfeletti, mitikus személyekrôl lenne szó. Inkább Schragénak kell igazat 
adnunk, aki a következô véleményen van: „éppen úgy, mint 1kor 2,6.8-ban, 
nincs szükség arra, hogy föld feletti vagy történelembôl ismerôs hatalmak 
között válasszunk, tekintettel a kétszer is megjelenô »minden« jelzôre.”138 
hasonló állásponton van konrad Weiss is: „az ' (fôhatalom) összekap-
csolva az -val (hatáskörrel), amelyek mintegy »hendiadüoint« (lénye-
gében ugyanazt két fônévvel) képezve hatalmakat, hatalmasokat, hatalmi 
kört, valóságos felsôbbséget, hivatalos személyeket jelölhetnek (lásd Lk 
20,20).”139 Luther a krisztus által lefegyverezendô ellenségek között „a testet, 
a vért, a világot, az ördögöt, a törvényt, a halált” sorolja fel.140 olyan fordí-
tásra volt tehát szükség, amely személytelen valóságokra is utalhat. annál 
is inkább, mert a továbbiakban az apostol ezek közé az ember erejét meg-
haladó adottságok közé sorolja a halált is (lásd 26. vers). 

10kell: a  a  (megkötni) ige befejezetlen, jelen idejû, egyes szám har-
madik személyben álló alakja, ami valaminek a szükségességét, elkerülhe-
tetlenségét fejezi ki. ez a sajátos, személytelen nyelvi jelenség az utolsó idôk 
eseményeivel foglalkozó kijelentésekben fontos szerepet tölt be, mert azt a 
szükségszerûséget fejezi ki, amellyel Isten döntéseinek az apokaliptikus 
események menetében végbe kell menniük (Pálnál lásd 1kor 11,19; 15,53; 
2kor 5,10; lásd még 1kor 11,19 tartalmi kibontásánál). 

136 Vö. a 13,8-hoz fűzött 29. számú szövegértelmező jegyzettel.
137 Bultmann 1959, 176—178. o.
138 Schrage 1991—2001, 4. 173. o. Uo. 776., 777. jegyz.
139 EWNT 1. 390—391. kol.
140 WA 36,585—586.
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11„lába alá vet minden ellenséget”: az idézet a 110. zsoltárból való (1. 
vers). eredetileg a király trónra lépésekor elhangzó beiktató liturgia része 
lehetett. az idézet két ponton is eltér az eredeti szövegtôl. az állítmány ott 
egyes szám elsô személyben van, mert Isten a maga cselekvését jelenti be. 
De eltûnik az ellenség sorsát jelképezô zsámoly is, amelyen az uralkodó lá-
bát nyugtatja, noha a tény, hogy az ellenség kénytelen engedelmeskedni a 
gyôztes királynak, a Pál által idézett szavakban is megmarad. az apostol 
bizonyára a mondanivaló érdekében szabadon bánt a zsoltárverssel.141

a zsoltárvers a legtöbbet idézett ószövetségi igehely az Újszövetségben. 
hivatkozik rá jézus (mk 12,35kk és párh.; mk 14,62), Lukács az apostolok 
Csekedeteirôl írt könyvében (2,33kk; 5,31; 7,55—56), Pál szintén a római 
levélben (8,34), és felidézik még más újszövetségi iratok is.142 a zsoltár Bil-
lerbeck szerint már a babiloni fogság utáni idôben, amikor a dávidi királyok 
uralma már a múlté lett, messiási értelmet kapott. De említi azt a különös 
jelenséget is, hogy bár a rabbinista irodalom ábrahámra vonatkoztatja a 
szóban forgó zsoltárt, a rabbik nyilatkozataiban messiási tartalomnak „a 
legcsekélyebb nyoma sincs” egészen a kr. u. 3. századig.143

vita van afelett is, hogy Pálnál ki az idézett mondat alanya, vagyis ki veti 
kinek a lába alá az ellenséget: Isten veti-e krisztus lába alá, vagy krisztus 
Isten lába alá? magából a mondatból ez nem világos. Bengel amellett van, 
hogy Isten a cselekvô alany.144 De a 27. versbôl visszakövetkeztethetünk, és 
megállapíthatjuk, hogy egyértelmûen krisztus az, aki mindent alávet Isten-
nek, kivéve természetesen Istent magát.145

12veszti el hatalmát: Itt ugyancsak a  ige szerepel, mint a 24. 
versben, és értelemszerûen ebben az esetben is érvényes, amit a 8. számú 
szövegértelmezô jegyzetben megállapítottunk. a „halál eltöröltetése” kifeje-
zés (új protestáns fordítás) értelmezhetetlen. 

13 „mindent lábai alá vetett”: Ismét egy ószövetségi idézet, de most zsolt 
8,7 alapján. a zsoltár eredetileg az embernek a teremtésben elfoglalt ki-
tüntetett helyzetérôl szól. nincs nyoma annak, hogy a korai keresztyén ha-
gyomány ezt a zsoltárt is, hasonlóan a 110.-hez, messiási zsoltárnak tekin-
tette volna. (a Pálhoz köthetô irodalomban még egy helyen találjuk meg: ef 

141 Vö. Schrage 1991—2001, 4. 155. o. 697. jegyz.
142 Lásd még NA27 787. o.
143 Bill 4. 452. o. Vö. még Schrage 1991—2001, 4. 155. o. 695. jegyz.
144 Bengel 1952, 219. o.
145 Vö. Schrage 1991—2001, 4. 177. o. 801. jegyz.

Korinthus.indd   714 2008.04.02.   8:22:35



715

1,22-ben. zsid 2,6—7 más gondolatmenetbe illeszti.) ha így van, akkor nyilván 
maga Pál fedezett fel benne krisztológiai utalást.

14(alávetett neki) mindent: a levél most tárgyalt szakaszában különösen 
is gyakran elôforduló szó. elôfordul névelô nélkül, de névelôvel is (), 
mint jelen esetben. a névelô használata tekintetében a kéziratok nemegyszer 
eltérnek egymástól. ez a körülmény megfontolásra érdemes, mert a görög 
nyelv a  többes számú semleges alakjával () a világmindenséget 
nevezte meg. ebben az értelemben szerepel a kifejezés például 1kor,8,6-ban 
vagy kol 1,16—17.20-ban, ef 1,23-ban és Fil 3,21-ben. nem valószínû azon-
ban, hogy Pál most kozmikus távlatokat kívánna adni kijelentéseinek. Inkább 
a hatalmi viszonyokra, illetve azok változásaira teszi a hangsúlyt.

15„a Fiú”: a „Fiú” méltóságcím krisztussal kapcsolatban, ebben az önma-
gában álló, minden körülírást (például „Isten Fia”: 1thessz 1,10; 1kor 1,9; 
2kor 1,19; gal 1,16; 2,20; 4,4.6; róm 1,3—4.9; 5,10; 8,3.29.32 stb.) nélkü-
lözô formában csak itt található meg Pálnál. eduard Schweizer úgy véli, hogy 
nem zárható ki az „emberfia” cím jelentkezése az apostol teológiai látókö-
rében.146 valószínûleg sokkal egyszerûbb oka van ennek a kivételes jelen-
ségnek. Pál a 25. versben már emlékeztetett a 110. zsoltárra, ahol Isten a 
trónra lépô királyt tiszteli meg az „én fiam” megszólítással, és minden ellen-
ségét lába zsámolyává téve helyezi ôt mindenki fölébe; most erre utal vissza. 
az pedig az eddigiekbôl nyilvánvaló, hogy az apostol szerint a zsoltár krisz-
tusról szól. 

16aláveti magát: a görög szövegben  áll, amely a  
(alárendelni, alávetni) ige jövô idejû szenvedô (passzív) és visszaható (medi-
ális) alakja is lehet. az elsô esetben megint passivum divinumról beszélhe-
tünk, vagyis értelem szerint Isten lenne az, aki „a Fiút” is aláveti önmagának. 
az utóbbiban pedig „a Fiú” önmagát rendeli alá annak, aki neki mindent 
alávetett. a szövegösszefüggésbe ez a második, visszaható értelem illesz-
kedik bele simábban.147 

a LevéLréSzLet kIBontáSa (20) Pál az előző szakaszban ráébresz-
tette nyomorúságára azt az embert, aki valamilyen oknál fogva eluta-
sítja magától a halál hatalma alól feloldozó feltámadás reménységét. 
Mindezt nem azért tette, hogy így szorítsa rá álláspontja megváltozta-
tására, a feltámadás gondolatával való megbarátkozásra. A feltámadás 

146 ThWNT 8. 372—373. o.
147 Vö. Ch. Wolff 1982, 184. o.
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reménysége nem az elmúlás kétségbeesett és dacos elutasításából fa-
kad, hanem abból, ami Krisztussal történt, és amiről az apostol által 
felsoroltak tanúskodnak (lásd 5—8. vers). Lehet ugyan, hogy vannak a 
gyülekezetben olyanok, akik számára Krisztus csak a földi életre nézve 
jelent valamit, ám ez a beszűkült látókör elfogadhatatlan, hiszen Krisz
tus mint az elhunytak első hajtása feltámadott a halottak közül. 

A kijelentés nyilvánvalóan két összefüggésre épül. Egyrészt Jézus 
Krisztus valóban halott volt, a halottak közé került, akit el is temettek 
(lásd 4. vers), akit azonban Isten feltámasztott a halálból, s ezzel egyszer 
s mindenkorra (: perfectum, azaz befejezett múlt) úrrá lett a 
halálon. Másrészt Isten Jézus Krisztust nem csupán az ő érdekében 
mentette ki a halál markából. Feltámadása megtörte a halál egyeduralmát, 
hiszen a halált követő élet első hajtása, az örökkévaló élet életjele lett, aki 
a benne hívőket is magával ragadja, nekik is győzelmet ad a halál felett, 
akinek sorsa tehát az ő sorsukat is meghatározza (1Thessz 4,14; 5,10; Róm 
8,11; 14,8—9). Ez pedig olyan mértékben így van, hogy Pál az össze-
függést gondolatban még meg is fordíthatja: „Ha pedig halottak fel-
támadása nincsen, Krisztus sem támadott fel.” (1Kor 15,13.16) A mon-
dat talpára állítva azonban így hangzik: ha Krisztus feltámadt, akkor 
az is fel fog támadni, aki hozzá tartozik. 

(22—23) A Krisztusban hívő embernek ezt a megpróbáltatással és 
győzelemmel egyaránt együtt járó sorsközösségét az ő Urával az apos-
tol Ádámnak, az első embernek és Krisztusnak, a végidők Ádámjának 
a párhuzamba állításával világítja meg. Érvelése arra a szemléletre ala-
pul, amellyel már az Ószövetségben is gyakran találkozunk, miszerint 
az emberiség sorsfordulói a történelem menetébe ágyazva, és nem at-
tól függetlenül, valahol az ember feje felett következnek be. A tör-
ténelem sodrában élő embert pedig meghatározza az őseivel létesült 
kapcsolat és a leszármazás révén érvényesülő folytonosság. Így érthető, hogy 
Ádám, az első ember nemcsak „a maga bőrét vitte a vásárra”, hanem 
magatartása és cselekedetei egyetemlegesen minden utódjának sorsát 
is meghatározzák. Ebből a sorsközösségből nem tud kilépni senki, és 
a láncolat csak akkor szakadhat meg, ha egy másik, erőteljesebben ható 
„leszármazás” érvényesül. Az Ádámtól és Krisztustól való leszármazás 
között azonban van egy lényeges különbség: míg az Ádámmal való 
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kapcsolat a test útján létesül, a Krisztussal való kapcsolat az Isten Lel-
ke által ihletett hit révén (lásd 1Kor 15,45kk). 

Pál apostol a korinthusi levelek után keletkezett Római levélben is 
él az Ádám-Krisztus párhuzammal (lásd 5,14kk), de ott a halál elural-
kodásának a tényét a bűn átöröklésének folyamatával kapcsolja össze. 
Itt, a korinthusi levélben a bűn szerepére nem tér ki, noha a bűn és a 
halál összefüggése már ennek a levélnek a megírásakor is nyilvánvaló 
a számára (lásd például 1Kor 5,5; 11,30). Most Pálnak másra kell he-
lyeznie a hangsúlyt, hiszen olyan emberekkel vitázik, akik „a földi élet-
ben reménykednek ugyan Krisztusban” (lásd 19. vers), bizonyára a 
bűneik elleni harcban is, de az elmúlással szemben már feladják a re-
ményt. Nekik szól elsősorban az Ádám és Krisztus között meglévő 
párhuzam és egyúttal ellentét tanulsága: Amiképpen Ádámban mind
annyian meghaltak, úgy Krisztusban mindannyian majd meg is 
eleveníttetnek. 

(23—26) Mivel a biblikus látás szerint a testben hordozott és időhöz 
kötött emberi létet megkerülni nem lehet, a Krisztus által bekövetke-
ző sorsfordító változásnak is a történelem menetében, folyamatként kell 
végbemennie. Folyamatra hivatkozik Pál is, amely máris elkezdődött, 
ha a teljesség még hátra is van, és feltartóztathatatlanul tart a végső 
cél felé. A végkifejletnek ez a távlata nem illik bele a korabeli fő filo-
zófiai áramlat, a sztoicizmus szemléletébe, mert nem osztja az „örök 
visszatérés”, minden létező és minden történés taposómalomszerű 
körforgásának, megismétlődésének gondolatát.148 De nem tör rá a vég-
ső időkben végbemenő változás előkészítetlenül, egyetlen csapásként 
sem a történelem menetére, amint ezt a zsidó apokaliptika, főként 
Ezsdrás negyedik könyve tartotta,149 hanem fokozatosan éri el célját. 
Ennek a folyamatnak ugyanis megvan az Isten által megszabott menet
rendje, s eszerint kiki a maga rendje szerint éli meg a még hátralevő 
eseményeket. 

A végidők nyitányát Pál Jézus feltámadásában látja. Nem olyan ese-
ménynek tekinti tehát, amely a jelen világ feltételeihez igazodik, és 

148 Vö. A kultúra világa, 7. 520. o. Köster 1980, 153. o.
149 Lásd Bill 4/2. 979—980. o.
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ilyen alapon lenne magyarázható. Ugyanis Isten eljövendő világának első 
megnyilvánulásáról van szó, amelyen már nem fognak a jelen világban 
érvényesülő elmúlás erői. Feltámadása ezért, mint a frissen kisarjadt 
hajtás az elszáradt ágon, az élet diadalát hirdeti a halál felett. De ami-
képpen élete és halála nem önmagáért volt, úgy feltámadása sem csu-
pán az ő túlélését szolgálja (vö. 1Thessz 4,14; 5,10; Róm 14,8—9). 
Merthogy Krisztus az első hajtás, amelyet követni fognak utána a 
Krisztuséi, az ő eljövetelekor. A feltámadását követő első nagy esz-
katologikus esemény tehát Krisztus kilépése elrejtettségéből, és meg-
jelenése mindenki szeme láttára, amikor magához veszi az övéit, miu-
tán az ő feltámadásában részesítette őket. Pál tehát most elsősorban a 
hitben elhunytak sorsát tartja szem előtt (lásd 20. vers), ezért nem szól 
azokról, akik, mint reménysége szerint ő is, még életükben megérik az 
Úr eljövetelét (vö. 1Thessz 4,15kk; 1Kor 15,51kk; 2Kor 5,4). Ugyan-
csak hallgat ebben az összefüggésben a minden embert érintő egyete-
mes feltámadásról és az azt követő ítéletről, amelyekről egyébként 
másutt nála is szó esik (1Thessz 1,8—9; 1Kor 4,5; 2Kor 5,10; Róm 2,16; 
ApCsel 10,42; 17,31). Feltehetően azért nem tér ki most erre a fontos 
kérdéskörre sem, mert mint említettük, elsősorban Krisztusban hívő, 
de a halál utáni sorsuk felől elbizonytalanodott emberek lebegnek sze-
me előtt, és őket akarja lelkigondozásban részesíteni. 

A halálból való feltámadás az utolsó idők Pál által felvázolt esemé-
nyei között csupán feltétele annak, hogy utána az Isten által kitűzött 
végcél, „az egész teremtett világ felszabadulása a romlandóság rabsá-
ga alól az Isten gyermekeinek fenséges szabadságára” (Róm 8,21) be-
következhessék, mégpedig úgy, hogy az új lehetőségeket kínáló világ-
ban a Krisztusban elhunytak is helyet kaphassanak. A valósággal szá-
moló biblikus látás szerint azonban mindez mindaddig jámbor óhaj 
marad, míg a hatalmi viszonyok meg nem változnak. Az ember ugyan-
is földi életében számos főhatalomtól, hatáskörtől és kényszertől, 
vagyis sok olyan fizikai, biológiai és társadalmi tényezőtől függ, amely 
meghatározza életét, és amelytől kivételesen és csak nagy nehézségek 
árán sikerül függetlenítenie magát. A sztoikus filozófus igyekezett meg-
valósítani az -t, a minden körülmények között megőrzött bel-
ső rendíthetetlenséget, ami azonban a Krisztusból a teljes szabadság 
reménységét merítő ember számára sovány vigasz.
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Mert — amint erről a szóban forgó vershez fűzött 9. számú szöveg-
értelmező jegyzetben is olvashattunk — a megnevezett emberfeletti 
tényezőkkel kapcsolatban nem kell feltétlenül mitológiai vagy földön-
túli lényekre gondolnunk, hanem bátran ide számíthatunk minden 
olyan körülményt is, amely felett senki emberfiának nincs hatalma (lásd 
2Kor 10,3kk). Mármost a feltámadás önmagában azért nem lehet a 
végcél, mert mindaddig nem jelenti az élet teljességét, amíg valaki hatal-
masabb (lásd Mk 3,27) nem fosztja meg befolyásától az említett 
hatalmakat. Pál a feltámadott és élő Úrtól várja, hogy ez megtörténjék. 
E tekintetben is érvényesül a már elkezdődött végidőre150 jellemző ket-
tősség, a „már igen” és a „még nem” feszültsége. Már e földi életünk-
ben is reménykedhetünk Krisztusnak az embert sarokba szorító, kény-
szerítő erőktől megszabadító hatalmában (lásd 19. vers; 1Kor 3,22—23), 
de ez a szabadság még nem korlátlan, még többnyire „in contraria spe-
cie” (az ellenkező látszat ellenére) érvényesül (vö. 2Kor 4,11; 12,8 ).

A végső, apokaliptikus események rejtett értelme és célja az, hogy 
Krisztus általuk Isten akaratát vigye diadalra. Hogy „jöjjön el Isten or-
szága, és legyen meg az ő akarata, amiképpen a mennyben van, úgy a 
földön is” (Mt 6,9kk). Amikor ez megtörténik, akkor Krisztus átadja 
az uralmat az Istennek és Atyának. Pál nem bocsátkozik a minden-
ható Isten titkainak feszegetésébe, de kijelentéseinek hátterében két 
felismerés mégis feltétlenül meghúzódik. Egyrészt Isten feltétlen Ura 
volt és marad is teremtett világának, vagyis az apostol szavaival már 
most is „alá van vetve minden”. Ugyanakkor még sok minden ellenáll, 
és nem felel meg az ő akaratának. Ezért teljhatalma olyan uralom, 
amelyben szándékai a Krisztus által megvívott küzdelmes folyamatban 
érik el céljukat. Uralma tehát egyszerre adottság és végcél is. 

Isten megmásíthatatlan döntése az, hogy Krisztusnak addig kell 
uralkodnia, mígnem „az ő, vagyis Isten lába alá vet minden ellen
séget”. Pál apostol egy olyan zsoltárból idéz, amelyre gyakran hivat-
kozott az őskeresztyénség, amikor Uráról akart tanúskodni.151 Ez a 
zsoltár eredetileg Izráel királya trónra lépésének rendtartásához tarto-
zott, és Isten üzenetét tolmácsolta a fiává fogadott uralkodónak. Amikor 

150 Lásd a 23. vers kibontásánál.
151 Vö. a 11. számú szövegértelmező jegyzettel.
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az apostol a zsoltárnak éppen ezt a sorát Krisztusra alkalmazza, két-
ségtelenül az ő királyi méltóságára és hatalmára akar utalni, mivelhogy 
uralkodói feladatát a görög szöveg szerint a  szóval fejezi ki. 
Ez pedig egyértelműen a királyi uralom, mégpedig az Istentől kapott 
királyi méltóság gyakorlását idézi emlékezetünkbe. Ezen túlmenően a 
fogalmazás egybecseng azzal, ahogyan Jézus földi működése során az 
üdvösség korszakának beköszöntét meghirdette: „Betelt az idő, és közelre 
jött az Isten országa” — pontosabban: „az Isten királyi uralma” (Mk 
1,15; Lk 10,9). Krisztus királyi méltóságának és az Istennel szemben-
állók hatalmát megtörő szolgálatának ez az összekapcsolása él tovább 
az „Isten országá”-nak, jobban mondva „Isten királyi uralmá”-nak a 
páli levelekben is fellelhető hagyományos szófordulatában (1Thessz 
2,12; 1Kor 4,20; 6,9—10; 15,50; Gal 5,21; 2Thessz 1,5; Róm 14,17; Ef 
5,5; Kol 4,11).

Amikor a „regnum Christi”-ről, vagyis Krisztus királyságáról, külö-
nösen mint a végidők egyik sajátos jelenségéről esik szó, nem kerül-
hetjük el, hogy ne foglalkozzunk a teológia történetében jelentős sze-
repet betöltő és mozgalmas hatástörténetével. A képzeletet leginkább 
megragadó látomás Krisztus királyságáról a Jelenések könyvében ta-
lálható (20,1—6). Eszerint még mielőtt befejeződnének a végidők drá-
mai eseményei, az „ősi Kígyó” és a gonoszság minden ereje ezer eszten
deig bilincsbe lesz verve és tehetetlenségre lesz kárhoztatva, miközben 
Krisztus és azok, akik hozzá hűek maradtak, királyi hatalommal kor-
mányozzák a világot. Az egyház mozgalmas időszakaiban, így a refor-
máció idején is fellángolt ez a reménység, és sok zavar forrása lett. 
Maguk a reformátorok, közöttük Luther is elutasította ezt a „zsidós” 
várakozást.152 Ha nem is ebben a kiélezett formában, elszórtan mégis 
találunk az Újszövetségben olyan kijelentéseket, amelyek Isten orszá-
gán kívül Krisztus országlására is utalnak. Az ő országából fogják ösz-
szegyűjteni az angyalok a „konkolyt”, a megütközést okozókat (Mt 
13,41). A Zebedeus-fiakat anyjuk az ő trónja mellett szeretné látni (Mt 
20,21). Ő ülteti asztalhoz tanítványait abban az országában, amelyet 
az Atya neki adott (Lk 22,29—30). A lator is azt kéri tőle a kereszten, 
hogy emlékezzen reá, amikor eljön az ő országában (Lk 23,42). Egy-

152 Hasonlóképpen Kálvin 1920, 212. o.
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úttal az ő országa az, ami az nem e világból való (Jn 18,36), és ugyan-
csak az ő országába helyezte át az Atya a Krisztusban hívőket (Kol 
1,13). De amiről ezek a kijelentések szólnak, az nem fedi minden te-
kintetben Krisztus ezer éves uralmának ígéretét. Nem kötik egy bizonyos 
időtartamhoz, és nem helyezik földi viszonyok közé. Krisztus uralma, 
amint az eddigiekből is kitűnt (lásd 20.23), Pál szerint feltámadásával 
vette kezdetét, és Isten szilárd elhatározása alapján addig kell neki 
uralkodnia, mígnem „Isten lába alá vet minden ellenséget” (Zsolt 
110,1). 

Az időpont vagy időtartam kérdésénél jóval nehezebb megválaszol-
ni, hogy milyen módon valósul meg a megadott időszak határai között 
Krisztus győzelemmel végződő uralkodása. A kérdésre több felelet is 
lehetséges. Maga Pál is különböző válaszokat ad, de az egyház törté-
nete során sem volt ez másként.153 Uralkodhat Krisztus a benne hívő-
ben, amikor is már nem a hívő ember él, „hanem Krisztus él őbenne” 
(2Kor 13,5; Gal 2,20; Róm 8,10), de uralkodhat a benne hívők közös-
ségében, az egyházban, de az egyház által is (1Kor 3,21b—22; 12,27; 
2Kor 3,17—18; Róm 8,28). 

Mégsem tarthatjuk az apostolt olyan szűklátókörűnek, mintha Krisz-
tus uralmát csak a benne hívők körén belül tudná elképzelni. Hiszen 
éppen akkor, amikor arról akar tanúságot tenni, hogy utolsó ellenség
ként veszti el hatalmát a halál, nem elég Krisztusnak a hívők feletti 
hatalmával számolni, hanem arra az erőre is építenie kell, „amellyel 
Krisztus képes maga alá rendelni is a mindenséget” (Fil 3,21). Arról vi-
szont, hogy Krisztusnak ez a mindenre kiterjedő uralma miképpen 
megy végbe, most még csak „töredékes ismeretünk” (1Kor 13,12) le-
het. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy Krisztus az ő hatalmát nem 
más hatalmasok módján gyakorolja (1Kor 1,25; 2Kor 12,9; Jn 18,36kk; 
vö. Zak 4,6). Hogy miben áll a halál hatalma, és miképpen teszi ártal-
matlanná Krisztus az Isten ellen lázadó hatalmakat, arra a későbbiek-
ben (lásd 56—57. vers) még ki fog térni az apostol.

(27—28) Pál a Krisztustól vereséget szenvedő hatalmak között egy-
általán nem mellékesen említi meg a halált. Ugyanis az egész fejezetet 
arra szánta, hogy annak a kihívásnak tegyen eleget, amely elé a halál, ez 

153 Lásd Schrage 1991—2001, 4. 200. kk.

Korinthus.indd   721 2008.04.02.   8:22:36



722

a személytelen, de annál egyetemesebb hatalom állítja az embert álta-
lában, de különösen is a Krisztusban reménykedő (lásd 19. vers) em-
bert. A halál, vagy ahogyan az apostol a későbbiek során minden léte-
zőre vonatkozó érvénnyel kifejezi, a romlandóság (: 1Kor 15,42.50; 
Róm 8,21), az „utolsó ellenség”, a legmakacsabb is elveszti hatalmát; 
ha ez nem történne meg vele, a feltámadás csak időleges volna, és Isten 
üdvterve a végcél előtt megtorpanna. Pál ismét egy zsoltárt idézve jut-
tatja kifejezésre, hogy Isten, „aki megeleveníti a halottakat, és a nem 
létezőket létrehívja” (Róm 4,17), a mulandóság felett is hatalmat adott 
Krisztusnak, „mert mindent lába alá vetett” (Zsolt 8,7). Figyelemre 
méltó, hogy az apostol egy olyan zsoltárból veszi a kijelentést, amely 
tulajdonképpen megragadó himnusz az emberről, akit Isten teremtett 
világa fölé helyezett. Pál pedig azzal, hogy ebben az összefüggésben 
idézi, az emberi lehetőségek határára is rámutat. Az ember nem bír az 
elmúlással, a halál nincs a „lába alá vetve”, inkább a halál tapos őreá 
kivédhetetlenül. Csak az a feltámadott Krisztus adhat megalapozott 
reménységet a halálon túli életre, akinek Isten a halált is „a lába alá 
vetette”. 

Voltaképp Pál itt meg is állhatna, hiszen krisztológiailag kellőképpen 
megalapozta a halottak feltámadásának reménységét. Úgy látszik azon-
ban, hogy a félreértések elkerülése érdekében még szükségesnek látja 
tisztázni Isten és Krisztus viszonyát: Amikor pedig a zsoltárvers azt 
mondja, hogy minden Krisztus alá vettetett, nyilvánvaló, hogy ki
véve az, aki alávetett neki mindent. A magyarázók megpróbálnak 
valamilyen gyülekezeti helyzetből adódó indokot találni az apostolnak 
erre az igyekezetére.154 Aligha hihető azonban, hogy egyes gyülekezeti 
tagokban az istenek között támadt ellentétekről valamikor kialakult és 
még visszamaradt pogány hiedelmeket kellett eloszlatnia. Még kevés-
bé valószínű, hogy már ebben a korai időben szükség lett volna a Szent-
háromság személyei egymáshoz való viszonyának tisztázására. Talán 
inkább a misztériumkultuszok befolyásával szemben kellett fellépnie. 
Ezek a többnyire titkos vallási közösségek ugyanis a megváltást kizá-
rólag az általuk tisztelt istenségtől, például Ízisztől várták, és nem le-

154 Lásd Schrage 1991—2001, 4. 183. o. 833. jegyz.
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hetetlen, hogy egyesek a korinthusi gyülekezetben ugyanígy tekintettek 
Krisztusra is (lásd 1Kor 4,8). 

Pedig a benne hívő azért bízhatja magát Krisztusra, mert Isten, aki 
Úr mindenek felett, az ő isteni hatalmában részesítette, és mindent 
rendelkezésére bocsátott. Csak ez adhat súlyt a Jézus Krisztust előtérbe 
állító igehirdetésnek. Hiszen csak így, Isten hatalmával felruházva van 
Krisztusnak esélye megfosztani a halált mindenre kiterjedő hatal-
mától. 

Az utolsó idők drámai eseménysora pedig akkor fog elérni végső 
céljához, amikor Isten hatalma Krisztus lába alá vet mindent, bele-
értve „az utolsó ellenség”, a halál és a romlandóság hatalmát is. Ami-
kor azután Krisztus megbízatása, szabadító műve teljessé válik, akkor 
maga „a Fiú” is aláveti magát annak, aki neki mindent alávetett, 
tehát visszaadja a hatalmát Istennek, akitől azt kapta. 

Latin kifejezéssel élve a Fiú szubordinálja magát az Atyának. Azért 
kellett a latin szót megemlíteni, mert a 3—4. századi krisztológiai viták
ban fontos szerepet kapott. Isten és Krisztus egymáshoz való viszonya 
volt a tét ebben a teológiai, sőt politikai küzdelemben. A „szubordiná-
ciós” felfogásnak, tehát annak, hogy az Atya és a Fiú nem egyenlő, 
hanem a Fiú alá van rendelve az Atyának, Arius volt a legnagyobb ha-
tású képviselője, aki ezzel az egyetlen Istenbe vetett hitet akarta meg-
szilárdítani. Pál mondatai látszólag Arius nézetét támasztják alá. Igaz-
ság szerint azonban az apostolban még nem merült fel az Isten és 
Krisztus között kipattanó hatalmi vetélkedés lehetősége. Krisztusnak 
a „Fiú” névvel történő megidézése Pálnál155 minden bizonnyal még 
nem az Atyának alárendelt helyzetének hangsúlyozását szolgálja, ha-
nem a 110. zsoltárt követi, ahol a hatalomba iktatott királyt övezi fel 
Isten a fiúi méltósággal.156 A legfontosabb azonban az a tény, hogy Pál 
éppenséggel nem az Atya és a Fiú között esetleg meglévő feszültséget 
hangsúlyozza, hanem az együttműködés készségét és kölcsönösségét: az Atya 
„mindent lábai alá vetett”, a Fiú pedig „alávet neki mindent”. 

Az viszont aligha lehet kérdéses, hogy Pál apostol a végidők esemé-
nyeiről szólva teocentrikus (istenközpontú) szemléletet követ. Mert 

155 Lásd a 28. vershez fűzött 15. számú szövegértelmező jegyzetet.
156 Vö. Hahn 1974, 291. o. Conzelmann 1969, 325—326. o.
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mindannak, amit a „Fiú” tesz Isten szándékainak megvalósítása érde-
kében, az a végső célja, hogy Isten legyen minden mindenekben. 
Szokatlan és különös megfogalmazás ez Pál részéről. Ehhez hasonlót 
csak a Kolosséi levélben olvasunk, de Krisztusra alkalmazva: azok kö-
zött, akik felöltötték magukra az újat, nincs különbség, „hanem Krisz-
tus a minden mindenekben” (3,10kk). Gyakoribb és megszokottabb 
az utolsó idők eseményeinek végcélját Isten dicsőségében látni (pél-
dául 1Thessz 2,12; 1Kor 10,31; 2Kor 4,17; Gal 1,5; Fil 4,20; Róm 6,4; 
8,18.21; 11,36). 

Nem fér hozzá kétség, a Pál által itt alkalmazott célhatározói mondat 
könnyen félreérthető, mégpedig a sztoikus filozófia panteizmusának 
(az istenségnek a világmindenséggel való azonosítása) irányában. De 
a „minden” nem feltétlenül alanyeset, abban az értelemben, hogy Isten 
lenne a „minden”, aki magában feloldja a mindenséget. A magyarázók 
többsége tárgyesetnek (accusativus graecus) fogja fel, és így határozó-
szónak értik, vagyis ebben az összefüggésben Isten minden tekintetben 
minden, az egyetlen, aki a teljhatalmat gyakorolja minden felett. „Annak a 
célja, hogy Krisztus alárendeli magát Istennek, abban van, hogy Isten 
minden vonatkozásban hathatósan uralkodjék.”157 Pál valóban az ural-
mi viszonyok alakulását, és nem az azonosulás vagy egybemosódás 
lehetőségét tartja szem előtt érvelésében. 

Érthetőnek kell tartanunk viszont ezek után, ha az óegyházban fel-
merült a kérdés, hogy mi történik Krisztussal, amikor a tőle kapott 
hatalmát visszaadja az Atyának. Talán többé már nem uralkodik? Ha 
ez így lenne, felborulna a Szentháromság belső egyensúlya — gondol-
hatták a felelős egyházatyák, és ezért iktatták be a Niceai hitvallásba a 
II. konstantinápolyi zsinaton a következő mondatot: „(Krisztus) ural-
mának nem lesz vége.” Pál a maga idejében kijelentésének ezt a követ-
kezményét még nem gondolta végig, de nem valószínű, hogy felmerült 
volna benne a végidőknek olyan távlata, amelyből hiányozna Krisztus 
személye. Ő ugyanis ebben a levélrészletben Krisztusnak az Isten aka-
ratával szembeszegülő erők leküzdésében, nem pedig Isten világfenn-
tartó munkájában betöltött szerepének végéről beszél. 

A végső fejlemények csúcspontjának ez a részleteket nélkülöző és 

157 Vö. Thüsing 1986, 246. o.
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mégis sokat sejtető megfogalmazása magában hordozza a görög kife-
jezéssel „apokatasztaszisz pantón”-nak, a teremtett világ eredeti álla-
potának, minden ember üdvözülésének a 3. századi alexandriai tudós 
teológus, Órigenész, majd a 18. században élt pietista Jakob Böhme és 
a 19. századi neves teológus, Schleiermacher által képviselt tanításának 
csíráját.158 Ez az elképzelés szükségszerűen adódik abból a hitből, amely 
meg van győződve Istennek az örök kárhozatra szóló ítélettel nehezen 
összeegyeztethető egyetemes üdvakaratáról. Pál másutt nemegyszer 
figyelmeztet arra, hogy mindenkinek meg kell állnia Isten ítélőszéke 
előtt (például 1Kor 4,5; 2Kor 5,10; Róm 14,10), de még inkább szól 
Isten feltétlen kegyelméről, amellyel igaznak fogadja el a bűnöst, és 
teszi mindezt anélkül, hogy a két kijelentés között feszülő ellentétet 
feloldaná. De a szóban forgó levélrészletben különben is a Krisztusban 
elhunytak sorsa van az apostol figyelmének középpontjában, és nem 
tér ki a mindenkit érintő feltámadásból adódó fogós kérdésekre.

4. a feltámadás tagadásának következményei 
(15,29—34)

(29) Különben mit tegyenek,1 akik a halottakért keresztelkednek 
meg?2 Ha a halottak semmiképpen sem támadnak fel, akkor meg 
miért keresztelkednek meg értük is? (30) Mi is miért tesszük ki 
magunkat minden órában veszélynek? (31) Naponként meghalok, 
bizony a veletek való dicsekvés kedvéért,3 testvérek, amelyben 
osztályrészem van Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. (32) Ha 
emberi meggondolás alapján4 küzdöttem meg vadállatokkal Efe
zusban,5 vajon mi a hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak 
fel, „együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk!”6 (33) Ne téve
lyegjetek! „Jó erkölcsöket megrontanak léha beszédek.”7 (34) Jó
zanodjatok ki annak rendjemódja szerint,8 és ne vétkezzetek, 
mert némelyek tudatlanságban vannak Isten felől — azért mondom, 
hogy jobb belátásra térjetek.9

158 Lásd Hägglund 1983, 52., 257—258., 280. o
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a Szöveg érteLme 1Különben mit tegyenek: az  kötôszó mondat-
tanilag szoros kapcsolatot teremthet a megelôzô gondolatmenettel.159 ezzel 
kell számolnunk itt is. Pál az „argumentum ad hominem” (a hallgató helyze-
tét személyesen érintô érv) szónoki eszközével160 akarja elgondolkodtatni 
olvasóit arról, hogyan kellene viselkedniük, ha valóban nincs halottak feltá-
madása. a kérdés állítmányának igealakja is ezt az értelmezést támasztja 
alá: . Futurum imperfectumról, azaz folyamatos jövô idejû igérôl 
van szó, mégpedig olyan futurumról, amelyet deliberativumnak nevez a nyelv-
tan.161 vagyis a megszólítottól mérlegelést elváró futurummal van dolgunk.

2akik a halottakért keresztelkednek meg: Szinte parttalan vitát gerjesz-
tô utalás ez az apostol részérôl egy számunkra már homályba veszô gyakor-
latra. Szokatlan, hogy bár hivatkozik rá, nem foglal állást vele kapcsolatban. 
Pedig valószínûleg nem az ô apostoli tevékenységére vezethetô vissza, leg-
alábbis alig egyeztethetô össze mindazzal, amit másutt a keresztségrôl ki-
jelent. a különös keresztséggel kapcsolatos találgatások tömegét alig lehet 
rendszerezni, és még nehezebb megbírálni. Lényegében három kérdéskör 
vár tisztázásra:

a) Mit árul el a görög szöveg? a  ige alapjelentése „bemerít, bemárt”, 
éppen ezért az Újszövetségben utalhat ismételten elvégzendô rituális tisz-
tasági fürdôre vagy mosakodásra is (mk 7,4; Lk 11,38). voltak a reformáció 
korában egyesek, akik szerint Pál a holttestek megérintése miatt szükséges-
sé vált mosakodásra gondolt. Ilyen alapon nehéz viszont megmagyarázni, 
hogy mi köze lehet az ilyesfajta tisztátalanságnak a halottak feltámadásának 
elfogadásához vagy tagadásához. azonban a  ige és a belôle képzett 
névszó () az Újszövetségben elsôsorban a keresztelô jános és a ke-
resztyén gyülekezetek által vízzel gyakorolt egyszeri bûnbánati és beavatá-
si alámerítést vagy meghintést jelenti. amikor Pál leveleiben a keresztséget 
említi (például 1kor 1,13kk; 10,2; 12,13; gal 3,27; róm 6,3—4), ez utóbbi 
értelemben beszél róla. nem valószínû, hogy a most tárgyalt helyen másra 
kellene gondolnunk. akad olyan bibliakutató, aki az említett keresztelési 
gyakorlatot a szentségeknek, így a keresztségnek is mágikus erôt tulajdoní-
tó gyülekezeti tagok (lásd 10,11—12) számlájára írja. ha viszont ugyanazok-
ról van szó, akik 1kor 4,8 szerint már tökéletességre jutott hívôk,162 akkor 

159 Varga 1992, 341. kol.
160 Vö. Siegert 1985, 228. kk.
161 Lásd BD 366. §.
162 Vö. Schmithals 1956, 220. o.
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„miképpen illeszkedik bele felfogásukba”163 egy ilyen „kiegészítô biztosítást” 
nyújtó szertartás? nyelvi szempontból a legtöbb gondot a  
fordulat értelmezése okozza. ha a birtokos esetet vonzó görög  elöljáró-
szónak helyhatározói értelmet tulajdonítunk, akkor a keresztségre jelentke-
zôknek a sírokban fekvô halottak felett történt megkeresztelésére gondol-
hatunk, amely abból a célból történt így, hogy a frissen megkereszteltek 
megerôsödjenek a testi feltámadás reménységében. így magyarázta az ese-
tet többek között Luther és melanchthon is.164 De a  elöljárónak ez a 
helyhatározói szerepe az újszövetségi korban már lekopott, és a célhatározói 
jelentés lépett elôtérbe. tehát arra mutat rá, hogy kinek vagy minek az ér-
dekében történik valami.165 ezek szerint az apostol által felhozott keresztel-
kedési gyakorlat valamilyen módon a már elhunytak érdekében ment végbe. 
a kérdéssel foglalkozó legtöbb újszövetséges éppen ezért a másért vállalt 
keresztség (latinul: vicarium baptisma) feltételezésével látja a kérdést meg-
oldhatónak. ahogy riesenfeld találóan megfogalmazza: „a tömérdek olyan 
próbálkozás közül, amely valamiképpen ki akarja zárni azt a feltételezést, 
hogy az ôskeresztyénségben elôfordult a helyettesítô keresztség, egyik sem 
bizonyult sikeresnek.”166

b) a helyettesítô keresztségnek milyen formáit ismeri a vallástörténet? 
mielôtt erre a kérdésre választ keresnénk, vegyük számba azokat a kísérle-
teket, amelyek az apostol által felhozott érvet a keresztyén gyülekezetekben 
gyakorolt keresztséggel igyekeznek összhangba hozni. khrüszosztomosz 
egyházatya a hívôt az egyházba beiktató keresztséget és a test feltámadá-
sába vetett reménységet a következôképpen kapcsolja össze: „a halált a bûn 
hozta a világba, és mi abban a reménységben keresztelkedünk meg, hogy a 
mi megholt testünk meg fog elevenedni a feltámadáskor.”167 hasonlóképpen 
az általánosan elfogadott keresztségre gondol az ambrosiaster is: „Úgy tû-
nik, hogy abban az idôben néhányan a haláluk elôtt lettek megkeresztelve, 
mert tartottak attól, hogy vagy nem támadnak fel, vagy ha igen, akkor a kár-
hozatra.”168 kálvin is ebben az irányban képzeli el a megoldást.169 Fentebb 
már említettük Luther és melanchton véleményét, akik szintén felvételre el-
fogadottaknak, úgynevezett katekhuméneknek a sírok felett foganatosított 

163 Ch. Wolff 1982, 188. o.
164 Lásd uo. 186. o.
165 BD 231. §. Riesenfeld: ThWNT 8. 510. o.
166 ThWNT 8. 516. o.
167 Bray 1999, 166. o.
168 Uo.
169 Kálvin 1920, 216. o.
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keresztségére gondoltak. továbbá a „normál” keresztséggel összefüggô el-
képzelések közé tartozik az is, amely még a hit döntése elôtt álló rokonok-
nak a keresztyén hozzátartozó halálos ágyon kifejezett kérésére vállalt ak-
tusát látja az apostol mondatának hátterében.170

ami mármost a vallástörténeti párhuzamokat illeti: az elhunytak sorsán 
változtatni vagy legalábbis enyhíteni kívánó áldozatról a zsidóságban is tud-
tak, ahogy errôl 2makk 12,43—44 említést tesz. makkabeus júdás engeszte-
lô áldozatot mutat be elesett katonáiért, „mert gondolt a feltámadásra” — te-
szi hozzá a szentíró, majd így folytatja: „ha nem várta volna (júdás), hogy az 
elesettek feltámadnak, akkor fölösleges és bolond dolog lett volna imát mon-
dani a halottakért.” halottakért vállalt keresztségnek lehetne felfogni azt a 
mártírsorsot is, amelyet jézus nevez keresztségnek (vö. mk 10,38—39; Lk 
12,50). De a görög kultúrkörben, Platónnál is találunk ilyen sorokat: vannak, 
akik „egyes emberekkel, de egész államokkal is elhitetik, hogy bizonyos ál-
dozatok és kellemes játékok segítségével még a földi életben lehetséges az 
igazságtalanság bûne alól való feloldozás és megtisztulás, de lehetséges a 
halál után is; ezt engesztelô áldozatnak nevezik, s ez bennünket a túlvilági 
büntetésektôl állítólag mentesít”.171 óegyházi írók viszont arról tudósítanak, 
hogy az egyház peremén meghúzódó szélsôséges mozgalmakban sem volt 
ismeretlen a halottakért vállalt keresztség gyakorlata. epiphanius kerinthosz 
híveivel kapcsolatban, Philastrius pedig a montanistákról állítja ugyanezt.172 
különösen is feltûnô ebben az összefüggésben az az eset, amelyet khrü-
szosztomosz közöl a markionita gnosztikusok körébôl. náluk — írja — valaki 
elbújt a kereszteletlenül elhunyt fekvôhelye alatt, ô felelt a keresztelési kér-
désekre, majd meg is keresztelkedett a halott helyett.173 Schmithals a korin-
thusi gyülekezetben is gnosztikus jellegû csoportot vél látni az apostol által 
szóba hozott keresztelési gyakorlat hátterében.174

c) Mire következtethetünk Pál megfogalmazásából? mivel az apostol sze-
rint kivétel nélkül minden hívô a keresztség által lesz krisztus népének tag-
jává (lásd 1kor 1,13—17; 12,13), értelemszerûen az általa említett keresztség 
a halottakért nem azonosítható azzal, amelyben minden gyülekezeti tag ré-
szesült. nem is szólít meg minden gyülekezeti tagot, hanem harmadik sze-
mélyben beszél néhány közéjük tartozóról. egyesek a gyülekezetbôl vállal-

170 Vö. Schrage 1991—2001, 4. 236. o. 1142. jegyz.
171 Állam 2.364e—365a. In Platón 1984, 2. 
172 Schmithals 1956, 221. o.
173 Lásd Schrage 1991—2001, 4. 235. o. 1139. jegyz.
174 Schmithals 1956, 221. o.
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hatták, talán elhunyt szeretteik sorsáért aggódva és pogány múltjukból ma-
gukkal hozott mintákat követve. Pál nem akarja ôket követendô példának 
állítani a többiek elé, de nem is emel teológiai kifogást ellenük. Számára nem 
több és nem kevesebb a halottakért vállalt keresztség esete, mint alkalmas 
érv a feltámadást elutasítók következetlenségére.

3bizony a veletek való dicsekvés kedvéért: a közbevetett mondat a gö-
rögben  szócskával kezdôdik, amely a páli irodalomban csak itt fordul elô. 
Szerepe az állítás nyomatékossá tétele, szinte az esküvés jellegét kölcsönzi 
a mondatnak. Ilyen belsô felindulásról árulkodó mondatot másutt is találunk 
Pálnál, fôként, amikor valaki részérôl apostoli fáradozásának kétségbe vo-
nása fenyegeti (vö. 1kor 9,15; 2kor 1,18; 11,10.31). — az eredeti szöveg 
alapján nem egészen világos, hogy kinek a dicsekvésérôl van szó. a 
 tárgyesetben álló nônemû birtokos névmás érthetô úgy is, hogy a korin-
thusi gyülekezet tagjainak dicsekedésérôl van szó. nyelvtanilag a helyzet 
fordított is lehet,175 amikor is a korinthusi gyülekezet nem az alanya, hanem 
tárgya a dicsekvésnek, pontosabban az apostol dicsekvésének, aki több íz-
ben is kénytelen hivatkozni munkásságának eredményére (vö. 1kor 3,10; 
9,2; 15,10; 2kor 4,7; 11,5kk). 

4emberi meggondolás alapján: nem lehet mit kezdeni a hagyományos 
megoldással, amely a  szókapcsolatot magyarul „emberi módon” 
formában adja vissza. ha nem emberi módon küzdött Pál efezusban, akkor 
vajon milyen módon tette ezt? a  elöljárószó általában arra utal, amihez 
igazodik valaki, például  = test szerint (vö. 1kor 1,26; 10,18). 
egyébként a vizsgált mondat összefüggésében is arról van szó, hogy valaki 
a földi lét keretein belül maradva mérlegeli döntéseit. 

5küzdöttem meg vadállatokkal Efezusban: a magyarázók véleménye 
megoszlik a tekintetben, hogy miképp kell érteni az apostol közlését. Lukács 
az apostolok cselekedeteirôl írott könyvében Pál efezusi tartózkodásának 
idejébôl csak az ötvösök lázongását említi, mint olyan eseményt, amely ko-
moly veszélyt jelentett az apostolra és kísérôire (19,23kk). Lukács azonban 
nyilván szerkesztôi szempontokból nem szól olyan súlyos esetekrôl, ame-
lyekre Pál erre az idôszakra vonatkozóan leveleiben itt-ott mégis utal. nem 
szólva a most említett válságos pillanatokról, 2kor 1,8kk-ben például olyan 
ereje feletti megpróbáltatásról ír, amely miatt élete elvesztésével is számol-
nia kellett. a Filippi levélben is (1,12kk) említést tesz egy lét és nemlét határ-
mezsgyéjére taszító helyzetrôl, amely nagy valószínûséggel szintén az efe-

175 Vö. BD 285. § 1. Ch. Wolff 1982, 185. o. 188. jegyz.
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zusi tartózkodás idején következett be.176 róm 16,3—4 szerint akvila és Pris-
cilla a saját nyakukat kockáztatták az ô életéért. tehát válságos pillanatokat 
többször is át kellett élnie. a kérdés csak az, hogy az általa használt kifeje-
zést () a szó szoros értelmében kell-e vennünk, vagy pedig me-
taforikusan, átvitt értelemben. az  ige ugyanis mindenekelôtt az 
amfiteátrumokban rendezett állatviadalokra utal, amelyeken nemegyszer 
embereket hajtottak „ad leones”, az oroszlánok elé, hogy legtöbbször pusz-
ta kézzel megküzdjenek velük. De elképzelhetô a képletes értelem is, hiszen 
az apostol olykor környezetéhez hasonlóan állatokkal jellemez akadékosko-
dó vagy ellenséges indulatú embereket (például „kutyák”: Fil 3,2; „gonosz 
vadállatok”: tit 1,12; „dühös farkasok”: apCsel 20,29), apostoli szolgálatát 
pedig amfiteátrumi „látványosság”-ként emlegeti (1kor 4,9). mindkét magya-
rázati lehetôség mellett és ellen is lehet érveket felhozni. Bizonyára nem 
akármilyen veszélyrôl tesz említést Pál, ha már csak a halottak feltámadásá-
ba vetett reménységbe kapaszkodhatott. túlzás volna részérôl emberek ás-
kálódását így beállítani. Bár az óegyházi atyák közül nem egy, de a reformáto-
rok közül többen is valódi, vérre menô állatviadalra gondolnak, több nyomós 
érv is szól az átvitt értelem mellett. maga Pál a 2kor 11,23kk-ben olvasható 
viszontagságai között — bár sok életveszélyes helyzetrôl beszámol — vadál-
latok elé hurcolásról nem tesz említést. azt is fel szokták hozni, hogy római 
polgárt nem részesíthettek ilyen megalázó büntetésben. különben is, ha 
valakit vérszomjas vadak elé vetettek, nemigen úszta meg élve.177 végered-
ményben, bár az említett esemény természetérôl ma már bizonyosat nem 
állíthatunk, annyi mégis vitathatatlan, hogy Pál az apostoli szolgálat életve-
széllyel is együtt járó kockázatára akar utalni, amelyet a feltámadás remény-
sége segít derûs lélekkel vállalni. 

6„együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk”: a köztudat az idézett jel-
mondatban megfogalmazott felfogást az epikureus filozófia számlájára írja. 
valóban, ez a bölcseleti irányzat a halálban az ember teljes, mind testét, 
mind lelkét érintô felbomlását látta, és ezért a földi lét minél harmonikusabb 
és élvezetesebb eltöltését tekintette céljának.178 Igazság szerint azonban a 
mondás más kultúrkörben is felbukkan. az apostol maga az ószövetségbôl 
idéz, valószínûleg ézs 22,13 alapján, ahol a próféta a jeruzsálemi felsô tíz-
ezer „dolce vitáját”, kicsapongását festi meg. De hasonló szellemû kijelentést 

176 Vö. Lindemann 2000, 352. o.
177 A vita állásáról és résztvevőiről részletes képet kaphatunk Schrage 1991—2001, 

4. 342. kk. oldalakon.
178 Vö. Köster 1980, 151. o.
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találhatunk Préd 8,15; 9,7kk; 11,9; SalBölcs 2,5kk igehelyeken is. ugyancsak 
ezt a gondolatvilágot idézi egyik-másik görög vagy latin nyelvû sírfelirat. 
Peres Imre közli azt a néhány sort, amelyben a sírban fekvô kéri az arra járót: 
„élvezd életidôdben minden javadat, amíg csak képes vagy vágyat érezni.”179

7„Jó erkölcsöket megrontanak léha beszédek”: a mondat a közé a né-
hány idézet közé tartozik, amely a világi irodalomból került az Újszövetség-
be, jelezvén egyrészt azt, hogy az egyetemes emberi kultúra területén is 
található megszívlelnivaló (lásd Fil 4,8), másrészt pedig arról is árulkodik, 
hogy Pál nem zárkózott el kora mûveltsége elôl sem. a nestle—aland-féle 
görög Újszövetség menandrosz Thaisz címû komédiájából származó idézet-
nek tekinti. a drámaíró a kr. e. 4. században élt, és számos mûve közül nem 
egyet a 2. század elején fedeztek fel.180 Schrage közlése szerint hasonló 
mondás az egy évszázaddal korábban élt nagy tragédiaíró, euripidész töre-
dékben reánk maradt írásaiban is található.181

a magyar protestáns fordítói hagyomány a görög  szókapcso-
latot „rossz társaságok” formában adja vissza. a katolikusok viszont „gonosz 
beszédek” változatban teszik ezt, nyilván a vulgatában található latin „col-
loquia” szó miatt. a görög kifejezés ez utóbbi megoldás mellett szól, mert 
a  szó alapjelentése a „társalgás”, és igencsak mellékjelentése az a „kör”, 
amely a társalgást folytatja. ebben az esetben tehát nem arra int az apostol, 
hogy az ember a beszélgetôtársát válogassa meg, hanem sokkal inkább a 
beszélgetés témáját. ha a fordításban helyt adunk ennek a megfontolásnak, 
a mondat simábban fog beleilleszkedni az összefüggésbe. 

8annak rendje-módja szerint: ezen a helyen is szükségesnek látszik vál-
toztatni a bevett fordításon. a szövegben a  határozószót találjuk, és 
nem az -t, ami valóban fokozott igyekezetet (igazán stb.) sugallna, 
míg az elôbbi azt igényli, ami megfelel a rendnek, tehát rendjén való.

9azért mondom, hogy jobb belátásra térjetek: Úgy látszik, ebben a sza-
kaszban fordítás szempontjából sok a helyretennivaló. az  az  
(megfordít, megtérít, magába száll) ige fônevesített alakja. a „megszégye-
nülés”, amely pedig eluralja a fordításokat — és nem csak a magyart —, el-
csúsztatja az értelmet, mégpedig szeretetlen irányba. a megszégyenülés 
ritkán válik az ember javára, a „jobb belátásra térés” viszont annál inkább! 

179 Peres 2003, 28. o.
180 Lásd Larousse 2. 891. o.
181 Schrage 1991—2001, 4. 247. o. 1201. jegyz.
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a LevéLréSzLet kIBontáSa (29) Pál az előző szakaszban remény-
séget kívánt támasztani egyrészt a halál markában vergődő olvasóiban 
a halottak feltámadásának, másrészt pedig az egész „hiábavalóság” 
miatt vajúdó teremtett világban (lásd Róm 8,20.22) újjáteremtésének 
kilátásba helyezésével. Most viszont az érem másik oldalát mutatja be: 
milyen „szánalomra méltó” (lásd 19. vers) az az ember, aki nélkülözi 
ezt a távlatot. Mert senki nem tud beletörődni abba a gondolatba, hogy 
a halálban mindennek vége szakad, különösen akkor, ha hozzá közel 
álló rokonról vagy Krisztus által megérintett keresztyén testvérről van 
szó. Mindent meg akar tenni, amennyiben úgy gondolja, hogy valamit 
még halála után is megtehet érte. Ha kell, vállalja a keresztséget is érte, 
még ha az ilyen helyettesítés nem is egészen szabályszerű, csak hogy 
Isten figyelmébe és kegyelmébe ajánlja az elhunytat. Különben mit 
tegyen mást az, aki a halottakért keresztelkedik meg? Ha a halot
tak semmiképpen sem támadnak fel, akkor meg miért keresztel
kednek meg értük? — mutat rá az apostol egy lehetséges ellentmon-
dásra. Mert amennyiben igaz az, hogy nincs halottak feltámadása, ak-
kor annak sincs semmi értelme, hogy halottai érdekében bármit is 
tegyen valaki.

(30—32) De a maga részéről is következetlenség volna, ha Pál a fel-
támadás reménysége nélkül végezné vesződséges munkáját. Mert ami-
ért fáradozik, úgy a maga számára, mint azok számára, akik között 
végzi munkáját, igazán majd csak az eljövendő világban kamatozik. 
Hiszen az apostol Jézus Krisztus sorsában osztozik, ezért szolgálatát 
nem kivételezett helyzetben, kényelemben és biztonságban végzi, ha-
nem zaklatásnak és üldözésnek kitéve (vö. 1Kor 4,9kk; 2Kor 4,7kk; 
6,3kk; 11,23kk; Róm 8,35—36). De miért is teszi ki magát valaki 
minden órában veszélynek, ha végül az elmúlás amúgy is véget vet 
mindennek? Azonban még ennél is több forog kockán. Maga az apos-
toli életforma hordozza magán a halál bélyegét, mert nem lehet fél 
szívvel, önfeláldozás nélkül betölteni. Naponként meghalok — vallja 
erről Pál, nem először (vö. 1Kor 4,11) és nem is utoljára (vö. 2Kor 
4,11; Fil 2,17; 3,10; Róm 8,36), de ezt bizony csak a veletek való di
csekvés kedvéért vállalom, korinthusi testvérek, amelyben osztály
részem van Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ugyanis annak, akit 
az Úr Jézus Krisztus részvételre méltatott üdvösséget szerző munká-
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jában, egyetlen becsvágya lehet csupán, az tudniillik, hogy áldozatos 
munkájának eredményeként az általa Krisztusnak eljegyzett gyüleke-
zeteket az ítélet napján „tiszta szűzként állíthassa oda” Ura elé (2Kor 
11,2). Mindez azonban nem volna lehetséges, ha valóban nincsen fel-
támadás. Ebben az esetben viszont a naponkénti őrlődéssel járó élet-
forma mindenestől elhibázott választásnak minősülne. 

Az a kérdés, hogy van-e remény a feltámadásra, vagy nincsen, Pál 
számára nem maradt pusztán elméleti megfontolás tárgya, hanem ha-
laszthatatlan, szívbe markoló létkérdéssé vált nem is egy ízben. Így történt 
vele ez Efezusban is, ahonnét levelét írta (lásd 1Kor 16,8). Az igevers-
hez fűzött szövegértelmező jegyzetből kiderül, hogy az élére állított 
helyzet természetéről bizonyosat nem mondhatunk, de az életveszély 
fennállásához nem férhet kétség. Azonban ha csak emberi meggon
dolás alapján, nem pedig a feltámadás reménységében küzdött meg 
Efezusban vadállatokkal, és nézett szembe a halállal, vajon mi hasz
na volt belőle? Akkor jobb lett volna elővigyázatosnak lennie, és el-
kerülnie, hogy egyáltalán sor kerülhessen ilyen kiélezett helyzetekre. 
Mert ha a halottak nem támadnak fel, akkor, ha a halál közelsége 
nem is öl ki feltétlenül mindenkiből minden nemeset, de a következe-
tes magatartás jelmondata alig lehet más: Együnk, igyunk, holnap 
úgyis meghalunk! 

(33—34) Pál megítélése szerint a jövőtlenség aláássa az ember er-
kölcsi tartását, vagy ha nem is dönti romba, de ingataggá teszi. A Krisz-
tushoz tartozó embernek azonban a hitben megállnia, a szeretetben 
helytállnia szilárd reménység nélkül végképp nem sikerülhet. Ezért inti 
az apostol a korinthusi gyülekezet tagjait: Ne tévelyegjetek! Vagyis 
ne ringassátok magatokat hiú ábrándokba! Több magyarázó is azon a 
véleményen van, hogy Pál intelme elsősorban azoknak a rajongóknak 
szól, akik már e földi életben birtokában érzik magukat mindannak, 
amit Krisztustól kaphatnak, és attól a halál sem foszthatja meg őket 
(lásd 1Kor 4,8). Akárhogy is van, a helytelen, valamint könnyelmű 
felfogás és az ebből táplálkozó léha beszédek a halálról, amint a görög 
költők is mondják, jó erkölcsöket is megrontanak, bárkit érjen is az 
ilyen hatás. 

Pál apostol tehát tudatában van annak, hogy az életfelfogás és a ha-
lál megítélése között szoros kapcsolat és kölcsönhatás van. Aki a ha-
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lálban a végérvényes megsemmisülést látja, hajlamos a felelőtlen élet-
vitelre, aki pedig bűnös életmódjához tapad, szeretné, ha a sírhant 
mindent örökre magába rejtene. Ezért Pál azon túlmenően, hogy fel-
vázolja a halálon is túlmutató reménység távlatait, egyúttal az ember 
egész lényét érintő megtérésre hív: Józanodjatok ki annak rendje és mód
ja szerint, tehát ne áltassátok magatokat, ne a kedvetekhez igazítsátok 
a reményeiteket, ahogy ezt az ittas ember teszi, hanem a Krisztusban 
gyökerező józan várakozás és reménység szabja meg életetek rendjét. 
Ezért mindenekelőtt ne vétkezzetek, hiszen e tekintetben sem tárgyi-
lagos senki emberfia, mivel a bűnös emberi természet befolyása alatt 
formálódnak az életről és halálról vallott nézetek is.

A halálon túli életre vonatkozó reménységek megbicsaklásának vagy 
elhomályosulásának oka azonban a bűnös emberi természetnél is mé-
lyebben fekszik. Némelyek ugyanis tudatlanságban vannak Isten 
felől — tapint rá az apostol a tulajdonképpeni okra. Mert ha valaki nincs 
tisztában azzal, hogy mi telik Istentől, reményei is végzetesen földhöz-
ragadtak maradnak. Amikor az Újszövetség a halottak feltámadásának 
lehetőségét mérlegeli, sohasem az e világi adottságokból indul ki, ha-
nem Istenre figyel. Jézus a feltámadást tagadó szadduceusokkal vitat-
kozva az égő csipkebokorból Mózesnek adott isteni kijelentésre hivat-
kozik. Ott ezt mondta neki az Úr: „Én vagyok Ábrahám Istene és Izsák 
Istene és Jákób Istene.” Ebből pedig Jézus a következő tanulságot von-
ja le: „Az Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké.” Akinek tehát 
nincs reménysége, „nagyon tévelyeg” (Mk 12,26—27 és párh.). Pál sze-
rint Ábrahám is arra az Istenre tekintve erősödött meg a reménység-
ben, akiről hitte, „hogy megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem 
létezőket”, és így „reménység híján is reménykedve bízott Istenben” 
(Róm 4,17—18). Istennel kell tehát egyre inkább tisztában lennie az 
embernek, és nem a sír mélyébe meredve kutatni jövőjét, hogy meg-
tartó reménységhez jusson. 

Mindezt azért mondta Pál, hogy a feltámadás kérdésében elbizony-
talanodott korinthusiak jobb belátásra jussanak. Mert sok mindenre 
rámutatott és fog még majd rámutatni a levélnek ebben a részében a 
feltámadás titkából, de a megbízható reménység érdekében nemcsak az 
ismereteiknek kell megváltoznia, hanem nekik maguknak is.
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5. a feltámadásban részt vevô test természete 
(15,35—49)

(35) Hanem megkérdezhetné valaki: Mi módon támadnak fel a 
halottak? Méghozzá milyen testben jönnek elő? (36) Balgatag!1 

Te amit vetsz, nem kel életre,2 ha előbb nem hal el;3 és amit vetsz, 
azzal nem a leendő testet veted el, hanem csupasz magot, legyen 
az búzáé, vagy valami egyébé. (38) Az Isten pedig testet ad neki,4 
úgy, ahogy elhatározta, és minden egyes magnak a neki megfele
lő testet. 

(39) Nem minden test ugyanaz a fajta test,5 hanem ugyancsak 
más az embereké, továbbá más a lábasjószágé,6 ismét más a ma
daraké, de más a halaké is. (40) És vannak egekben lévő testek,7 
és vannak földön lévő testek. De bizonyára más az egekben lévők 
fensége,8 de más a földieké is. (41) Más a nap fényereje,9 más a 
hold fényereje, és más a csillagok fényereje. Nyilván csillag csil
lagtól is különbözik fényerőben. (42) Így van ez a halottak fel
támadásával is. Elvetik romlandóságban, feltámad romolhatatlan
ságban; (43) elvetik gyalázatban, feltámad dicsőségben; elvetik 
erőtlenségben, feltámad ereje teljében; (44) eltemetik az életet 
hordozó testet,10 feltámad az Isten Lelkétől áthatott test.11

Ha van életet hordozó test, van Isten Lelkétől áthatott test is. 
(45) Így is van megírva: „Lett az első ember, Ádám eleven lény
nyé”,12 a végidők Ádámja13 Isten megelevenítő Lelkévé.14 (46) 
Csakhogy nem az Isten Lelkétől áthatott az első, hanem az élet 
hordozója, utána következik az Isten Lelkétől áthatott. (47) Az 
első ember a föld porából való, a második ember15 a mennyből. 
(48) Amilyen az állapota16 a porból valónak, olyan a porból való
ké is, és amilyen az állapota a mennyből valónak, olyan a menny
ből valóké is; (49) és amiként hordoztuk a porból való képmását,17 
hordozni fogjuk a mennyei képmását is. 
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a Szöveg érteLme 1Balgatag: a Magyar szókincstárban a „bolond” cím-
szó alatt182 a rokon értelmû szavak egész tárházát találjuk. a legtöbbnek 
vaskos becsmérlô, lekezelô felhangja van. még az új protestáns fordítás 
„esztelen” változata is erôsnek tûnik az apostol és gyülekezete kapcsolatá-
ban. a legmegfelelôbbnek látszik visszatérni károlihoz, és a görög  
szót a szelídebb megrovásnak tûnô „balgatag” kifejezéssel visszaadni.

2nem kel életre: Pál az eredeti szövegben található igét szenvedô formá-
ban fogalmazza meg. jó okunk van feltételezni, hogy itt is Isten cselekvésé-
re utaló passivum divinummal van dolgunk, vagyis, mint a 22. versben, Isten 
az, aki az elvetett magot életre kelti. a Szentírás korának kegyes, istenfélô 
embere az elvetett mag kisarjadásában és a gazdag terméshozamban nem 
biológiai folyamatot látott, hanem Isten teremtô csodáját, ahogy ez majd a 
38. versben félreérthetetlenül kifejezésre is jut. az elvetett mag sorsával való 
példálózásnak gazdag hagyománya van. elsôsorban jézus él vele példáza-
taiban (vö. mk 4,3kk és párh.; mt 13,24kk; mk 4,31—32), de segítségével 
világítja meg az élet ígéretét is az önként vállalt áldozatban (lásd jn 12,24; 
vö. mk 8,34 és párh.; mt 10,38 és párh.).

3ha elôbb nem hal el: az „elôbb” idôhatározó szó megfelelôjét nem talál-
juk meg a görög szövegben. a magyar fordítás mégis megkívánja. a görög 
igeragozás ugyanis pontosan ki tudja fejezni a bôvített mondat állítmányai-
nak egymáshoz mért idôviszonyát. ha például befejezetlen (imperfectumi) 
idejû állítmányhoz beálló (aorisztoszi) idejû állítás társul, elôidejûségrôl van 
szó, mint a jelen esetben is.183 

4Az Isten pedig testet ad neki: már a 2. számú szövegértelmezô jegyzet-
ben szóba került, hogy a zsidó kegyes hite szerint Isten az, aki a földbe 
került és elhalt búzaszemet új és gazdagon termô életre keltve megsokasít-
ja. ez a szemlélet most egyértelmûen meg is fogalmazódik. — talán nem 
érdektelen ebben az összefüggésben megemlíteni, hogy rabbi meir a kr. u. 
2. század végén, amikor a feltámadást tagadó szamaritánusok pátriárkájával 
vitatkozott, az „a minore ad maius” (a kisebbrôl a nagyobbra következtetés) 
rabbinista módszerével élve a következôképpen érvelt: „ha a búzamag, amely 
csupaszon kerül az anyaföldbe, ki tudja, milyen gazdag ruházatban sarjad 
ki újra belôle, mennyivel inkább áll ez majd az igazra, akit az ô öltözékében 
temettek el.”184 a rabbi okfejtése kísértetiesen hasonlít arra, amit jelen eset-
ben Pálnál figyelhetünk meg. a különbség csak az, hogy Pálnál a ruha kér-

182 89. o.
183 Vö. BD 318. §.
184 Bill 1. 552. o.
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dése nem kerül elô. talán nem véletlenül. Látni fogjuk a fejezet következô 
soraiból, hogy az apostol szerint a földi élet a feltámadás után nem folyta-
tódik olyan töretlenül, ahogy azt a rabbik általában elképzelték.

5Nem minden test ugyanaz a fajta test: tudnunk kell: a magyar nyelv 
szóba jöhetô szavai nem mindig fedik azokat a fogalmakat, amelyekkel a 
görög nyelv igyekszik a „conditio humana”-t, az ember mibenlétét és állapo-
tát leírni. a következô gondolatmenetekben a magyar fordító ezzel a nehéz-
séggel küszködik, és nem is mindig sikerrel. a szóban forgó mondat is errôl 
a helyzetrôl tanúskodik. mert az elôzô, azaz a 38. versben is szerepel a „test” 
szó, de ott a görög  található, amely a testrôl elsôsorban mint alakról 
beszél. most viszont Pál a  kifejezéssel él, és ez a testeket az anyaguk 
felôl közelíti meg. ezért jogos ebben az esetben a fordításnál a „test fajtája” 
összetételt igénybe venni, holott a „fajta” szó megfelelôje nem található meg 
a görög eredetiben. 

6a lábasjószágé: valószínûleg ez az a kissé már elavultnak tûnô csoport-
fogalom, amely leginkább megfelel a magyar nyelvben a görög  szónak. 
ennek a fônévnek a jelentése a , azaz „szerezni”, „birtokba venni” 
igére vezethetô vissza, és ennek megfelelôen a  vagyont, birtokot fejez 
ki. és amiképpen visszatükrözve az ôsi állapotokat, a magyar „jószág” is az 
akkor fô vagyontárgynak számító háziállatok csordáiból képzôdött, így volt 
ez a görög nyelv esetében is. a károli-fordítás „barmokról” beszél, és ez meg 
is felelne a  görög szó értelmének, csakúgy, mint a „marha” szó. vi-
szont sem a „barom”, sem a „marha” fogalmába nem értjük bele például a 
lovakat és a juhokat, nem is szólva a tevékrôl, ezért azután jobbnak látszik 
a „lábasjószág” meghatározást választani. a magyar fordítók károli kivéte-
lével ezen a ponton az „állat” szóval segítenek magukon. természetesen ez 
a megoldás képtelenség, hiszen nem illeszkedik bele a felsorolásba, lévén a 
madarak és a halak is az állatok közé tartozó teremtmények.

7egekben lévô testek: érdemes megfigyelni, hogy az apostol az égi és a 
földi testek megnevezésére — mint a 35—38. versekben is — újra a  kife-
jezést alkalmazza. talán mert most már nem húsból felépülô testrôl van szó. 
De a „mennyei” jelzô sem teljesen megfelelô, mert az égi szférákra történik 
utalás, és nem a „mennyországra”. 

8fensége: a görög  szóval sincs könnyû helyzetben a magyar fordító. 
általában „dicsôség”-nek fordítják, de a jelentéstartalma olyan sokrétû, hogy 
ez az értelem nem mindig felel meg a kijelentés mondanivalójának. érdemes 
a magyar fordításban a szónak a mondatban betöltött szerepéhez igazodni. 
mivel jelen esetben elsôsorban természeti jelenségekre utal Pál, a „fenség” 
felel meg leginkább az írói szándéknak.
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9fényereje: az elôzô megjegyzés jelen esetben is érvényes. az eredeti 
szövegben most is a  szó áll. mivel azonban fénylô égitestekre fordul a 
szó, legtermészetesebbnek a „fényerôvel” megoldott fordítás tûnik. a „dicsô-
ség” ebben az esetben mesterkéltnek hat. 

10életet hordozó testet: megint azt kell megállapítanunk, amit az 5. szá-
mú szövegértelmezô jegyzetben már elmondtunk: a görög fogalmakat, fôként 
az ember lényegére vonatkozókat, nem lehet gépiesen átültetni magyar nyelv-
re, mert a jelentéstartalmak nem fedik teljesen egymást. külön nehézséget 
okoz, hogy a választott megoldást össze kell hangolni a vele szembeállított 
megjelöléssel is.185 most a görög szövegben a  szókapcsolatot 
találjuk, amit szó szerint „pszichikus test”-nek kellene fordítanunk. egy ilyen 
kifejezéssel azonban a magyar ember nem tud mit kezdeni. még inkább 
félrevezetô a magyar fordításokra általában jellemzô „érzéki test” kifejezés, 
mert a mai fül számára szexuális felhangja van. ez a mellékzönge pedig a 
görögben nincs meg. ha az ellentétébôl indulunk ki, akkor beszélhetnénk 
„e világi” testrôl. ennek viszont már nem sok köze volna az eredeti fordulat-
hoz. mivel az újszövetségi szóhasználatban a  szó jelentése gyakran 
„élet” (vö. például mk 8,35—36 és párh.; mt 2,20; 6,25 és párh.; jn 10,11kk; 
12,25), ezt a jelentéstartalmat ebben az esetben is érvényesíthetjük. annál 
is inkább, mert a következôkben ádám említésével az ember teremtéstörté-
netének egyes vonásai át fognak ütni a mondanivaló szövetén. az pedig 
minden tóraolvasó elôtt ismert lehetett, hogy a teremtô a porból formált 
ádámba „az élet leheletét lehelte”, és így lett az ember „élôlénnyé” (
= : 1kor 15,45). ettôl az élettôl kell megválnia az ember 
testének a halálban. 

11az Isten Lelkétôl áthatott test: az elôzôhöz hasonlóan ismét olyan 
helyzet áll elô, amelyben nem elegendô a szótári jelentést megadni, hanem 
a fordító rákényszerül az értelmezésre is. mert a  tükörfor-
dításban feltétlenül félreértéshez vezet. ha „lelki testet” (károli, új protestáns 
fordítás) mondunk, nem tudunk mit kezdeni vele. ha viszont a „pneumati-
kust” „szelleminek” értjük (Békés—Dallos, Szent István társulat), azonnal a 
szellemjárásra asszociálunk. Pedig Pál szerint nyilván azáltal válik feltáma-
dottá a test, hogy Isten Lelke járja át (vö. 1kor 15,45; 2kor 3,3.6; róm 8,11; 
jn 6,33). 

12„Lett az elsô ember, Ádám eleven lénnyé”: a teremtéstörténetet isme-
rô bibliaolvasó már eddig is sejthette, hogy Pál gondolataiban már ki nem 
mondva is közrejátszik a kezdetekre vonatkozó tanúságtétel. most viszont 

185 Lásd a 11. számú szövegértelmező jegyzetet.
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egy szó szerinti idézetet is beépít gondolatmenetébe ebbôl a történetbôl 
(1móz 2,7). 

13a végidôk Ádámja: a már ismert párhuzam értelmében az elsô ember, 
ádám ellenpólusa nyilván jézus krisztus. a fordításokban — magyar nyelvûek-
ben is — ô az „utolsó” ádám. ez pontos fordítás, megfelel az  mellék-
név szótári jelentésének — de nem felel meg az apostol szándékának. mert 
Pál nem azt akarja kifejezni, ami amúgy is ellentmond a tényeknek, hogy 
krisztus az utolsó ember a történelemben, amint ádám az elsô volt. monda-
nivalójának súlya ezzel szemben abban van, hogy jézus krisztus a gyökere-
sen új ember, az eljövendô világ képviselôje, azaz az „eszkatologikus ádám”. 
1kor 15,20—28 kibontásánál az „eszkatologikus idôt” magyarul is érthetôen 
több ízben is a kissé szokatlan „végidô” szóösszetétellel adtuk vissza. ez a 
most soron levô szöveg fordításánál is alkalmasnak tûnik.

14Isten megelevenítô Lelkévé: amint ez a 11. számú szövegértelmezô 
jegyzetbôl kitûnhetett, a 44. versben található  szókapcsolat 
esetében a félreértések elkerülése érdekében szükséges volt a fordítást egy-
értelmûvé tenni, és a „lelki test” változatot körülírni, ezáltal Istenre utalni. 
ugyanezt a fordítói eljárást szükséges megismételni most, a 45. versben is. 
Itt is kevés a tükörfordítással megelégedni, és a -t „meg-
elevenítô Léleknek” (új protestáns fordítás) vagy „elevenítô léleknek” (káro-
li-fordítás), sôt mi több, „megelevenítô szellemnek” (revideált károli-fordítás) 
venni. tanulságos felidézni 1kor 12,1—3-at, ahol Pál világossá teszi, hogy a 
 melléknév önmagában még nem sokat tisztáz, mert sokféle és 
nem feltétlenül Istentôl eredô megnyilvánulásra utaló szó lehet. 

15a második ember: értelemszerûen itt is az elsô emberrôl, ádám ellentét-
párjáról, az „eszkatologikus ádámról” van szó, aki a Pál által említettek so-
rában (lásd 45. vers) „a második”. 

16az állapota: mint utóbb több ízben is, úgy ebben az esetben is elkerül-
hetetlen az eredeti szöveg vonatkozó névmását () a fordításban az „álla-
pot” szóval értelmezni. ha mereven ragaszkodunk a szöveghûséghez, akkor 
valahogy így kellene fordítani: „amilyen a porból való, olyanok a porból valók, 
és amilyen a mennybôl való, olyanok a mennybôl valók”. De ez így kissé 
esetlennek tûnik. az apostol ugyanis már most nyilvánvalóan a kétféle álla-
potra, a romlandóra és a romolhatatlanra gondol (lásd 15,50.53—54).

17képmását: mindkét ádám „képmás” (), mert átörökíti a vele kap-
csolatba kerülôkre jellemzô vonásait — mondja itt Pál. az Újszövetségben a 
szót elsôsorban ô említi, és nála kap krisztológiai, teológiai jelentôséget.186 

186 A témának hatalmas irodalma van. Lásd mindenekelőtt Jervell 1960.
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maga a szó jelenthet dombormûvet, szobrot is. De ha a pecséten levô ábrá-
ra gondolunk, akkor annak a lenyomatát is kifejezheti. a kép tehát átadja 
jellegét a lenyomatnak. nyilván az átörökítésnek ez a mozzanata döntött a 
szóhasználat mellett, ami miatt az apostol most az elsô emberre, ádámra is 
alkalmazza. De Pál elsôsorban krisztust vallja képmásnak, és ez a beszédes 
kép kapóra jött számára, mert két szempontból is kamatoztatható volt. egy-
részt krisztus képmás abban az értelemben, hogy ô Isten lényének kiábrá-
zolása (2kor 4,4; kol 1,5), ugyanakkor az a minta, aki jellegét átviszi a le-
nyomatra, a benne hívô emberre (1kor 15,49; róm 8,29; kol 3,10), és en-
nélfogva, ahogy jelen esetben ezt Pál kifejezésre juttatja, részt ad neki az 
Istentôl kapott romolhatatlanságából. a képmásnak ez a kettôs szerepe két-
ségtelenül összefügg egymással. hübnernek azonban igaza van, amikor 
feltételezi, hogy Pál elsôsorban 1móz 1,26—27-hez kapcsolódik, ahol az em-
berrôl mint Isten képmására teremtett lényrôl van szó. tehát — vonja le a 
következtetést hübner — „nem Isten antropomorf, vagyis emberszabású, ha-
nem az ember teomorf, azaz Istenhez igazított teremtmény”.187 krisztus mint 
kettôs képmás feladata tehát az embert Istenhez kötni, de nem azért, hogy 
megistenüljön, hanem hogy visszanyerje igaz emberségét. ez az ember már 
„nincs híjával Isten dicsôségének” (róm 3,23).

a LevéLréSzLet kIBontáSa (35) Az előzőekben Pál világossá kíván-
ta tenni, hogy mi minden múlik a feltámadás reménységének megra-
gadásán vagy elutasításán. De ha foglalkoztatja is a Krisztusban hívőt 
a feltámadás lehetősége, még sok minden tisztázatlan maradhat szá-
mára. A lelkipásztori lelkületű apostol számol ezzel a tanácstalansággal, 
és joggal feltételezi, hogy akár ellenvetéseiből, akár kétségeiből, akár 
pedig a tisztánlátás őszinte vágyából fakadóan megkérdezhetné vala
ki: mi módon támadnak fel a halottak? Méghozzá milyen testben 
jönnek elő? A feltámadás reménységének egyik sarkalatos pontját érin-
tik ezek a kérdések. A 20. vershez fűzött 1. számú szövegértelmező 
jegyzetből már kialakulhatott az a sokszínű kép, amely a feltett kér-
désre adható lehetséges válaszokból tevődik össze, kezdve a halálban 
óhatatlanul bekövetkező teljes megsemmisülés feltételezésétől a földi 

187 Hübner 1990—1995, 2. 217. o.
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test átmentése és újjáéledése iránti bizakodáson át egészen a földi test 
koloncától megszabadult lélek szárnyalásának vágyálmáig. 

(36—38) Pál finoman megrója a kétkedőket és tévúton járókat: bát-
rabban kellene használniuk értelmüket. Mert balgatag az az ember, 
aki nem figyel fel azokra a párhuzamos jelenségekre (analógiákra), amelyek 
egy és ugyanazon test megváltozott létezési módjára mutatnak. Mert hogyan 
is van például a gabonamag esetében? Te amit vetsz — szól hozzájuk 
az „ad personam” retorikai előírásnak megfelelően, személyhez szó-
lóan —, nem kel életre, ha előbb nem hal el. Tehát a halálban vég-
bemenő felbomlás — az embernél éppen úgy, mint a búzamagnál — a 
folytatás előfeltétele. És amit vetsz — aknázza ki Pál a párhuzam egy 
másik nézőpontját —, azzal nem a leendő testet veted el, hanem 
csupasz magot, legyen az búzáé, vagy valami egyébé. Ahogy előbb 
hallottuk, az elvetett mag testének szükséges elbomlania, ezért nem 
lehetséges, hogy a mag elvetett állapotában keljen életre. A mag nyo-
mába lépő leendő test már más test lesz, még ha köze is van az elvetett 
maghoz. Pál szerint a feloszlás és újjáéledés a búzamagéhoz hasonlóan 
a halálba hanyatló emberi test sorsára is érvényes. 

A halál prédájává lett emberi test feloszlása és újjáéledése pedig ko-
rántsem természetes folyamat, mint ahogy a régiek az elvetett mag 
hányatott sorsát sem tartották annak. Csak Istennek az a teremtő ha-
talma, amely „létrehívja a nem létezőket” (lásd 1Kor 1,28; Róm 4,17), 
adhat új testet az enyészet áldozatának. Ha pedig így van, akkor nem 
az a kérdés, hogy lehetséges-e a szabadulás a halál hatalmából, hanem 
csak az, hogy aki ezt megteheti, elhatároztae ezt végbevinni. Ezek 
után bizonyára érthetőbbé válik az a szoros kapcsolat, amely Krisztus 
feltámasztása és a halottak feltámadása között van. 

Ráadásul amiképpen Isten teremtő gazdagságában minden egyes ma
got a neki megfelelő új testtel ajándékoz meg, úgy fog minden egyes 
feltámadott megkülönböztethető megújult testben előjönni. Ha Krisztus 
feltámadása után az övéi felismerték őt, bizonyára azok is megőrzik sze
mélyes jellegüket, és ezért felismerhetők lesznek, akik Krisztusban élet-
re fognak kelni. 

(39—42a) Pál tehát nem tesz le arról, hogy a feltámadottaknak va-
lamiféle testi létet reméljen. De meggyőződése szerint ugyanakkor a 
feltámadott test természete sem maradhat azonos a sírba hanyatlóéval. 
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Ezzel számolni kell. A mindennapi tapasztalat arra is megtaníthatja az 
embert, hogy már anyagára nézve is sokféle test van a világon. Nem 
minden test ugyanaz a fajta test, hanem ugyancsak más az embe
reké, továbbá más a lábasjószágé, ismét más a madaraké, de más 
a halaké is. Ráadásul különböző testek különböző erővel nyűgözik le 
a szemlélőt. Mert bizonyára más az egekben lévő testek fensége, de 
más a földieké is. De az égitesteknek önmagukban is más és más a 
hatásfoka. Más a nap fényereje, más a hold fényereje, és más a 
csillagok fényereje. Nyilván csillag csillagtól is különbözik fény
erőben. Ez a különbözőség a különböző testek között áll a halottak 
feltámadására is. Mert test az, ami elenyészik, és test lesz az is, ami 
feltámad, de különbözni fognak egymástól a közöttük megmaradó kapcso
lat ellenére is. A feltámadott testre minden bizonnyal már nem lesznek 
érvényesek a földi lét korlátai. Mindenesetre ilyen tapasztalatokra tehet-
tek szert Urukkal kapcsolatban azok, akiknek feltámadása után meg-
jelent. 

(42b—44a) Mert amiképpen Krisztussal is történt, az elhunytakat, 
mint a gabonamagot, szintén elvetik romlandóságban, feltámadnak 
romolhatatlanságban. Elvetik gyalázatban, feltámadnak dicsőség
ben; elvetik erőtlenségben, feltámadnak erejük teljében; eltemetik 
az életet hordozó földi testet, és feltámad az Isten Lelkétől áthatott 
test. Következésképp amilyen hangsúlyos a maradandó kapocs az esen-
dő földi test és a halhatatlan eljövendő test között, legalább annyira 
fontos a kettő között meglévő különbség számontartása. Mert a földi 
test csak addig töltheti be rendeltetését, amíg az általa hordozott élet 
el nem száll belőle. A teremtéstörténet szerint az életnek ez a lehelete 
is Isten ajándéka (lásd 1Móz 2,7), és lehetővé teszi, hogy az ember 
mulandó földi testében is betölthesse rendeltetését. De amikor az élet-
nek ez a lehelete elszáll, a pornak vissza kell térnie a porba. A feltáma-
dás révén újjáteremtett testen viszont a halálnak már nincs hatalma, 
mert az örökkévaló Isten örökkévaló Lelke hatja át.

(44b—45) Pál számára nyilvánvaló, hogy ha tudomást veszünk az 
embernek a teremtéskor megelevenített porhüvelyéről, nem lehet ide-
gen számunkra az Isten Lelkétől befolyásolt feltámadott testével kap-
csolatos reménység sem. Mert ha van életet hordozó test — érvel az 
apostol —, van Isten Lelkétől áthatott test is. Mégpedig a 22. versben 
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már felidézett ÁdámKrisztus párhuzam alapján vonja le ezt a következ-
tetést. Meg van ugyanis írva a teremtéstörténetben: „Lett az első 
ember, Ádám, eleven lénnyé” (1Móz 2,7), és a kijelentést Krisztus 
ismeretében midrásszerű alkalmazással kiegészíti azzal, hogy a vég
idők Ádámja pedig Isten megelevenítő Lelkévé lett. Mivel mindkét 
Ádámnak mint meghatározó ősnek sorsdöntő hatása van az őt követő 
utódokra, az utódok is öröklik egyrészt az első ember, Ádám halandó 
testét, másrészt örökölhetik a „végidők Ádámjának” Isten Lelkétől 
áthatott halhatatlan testét is.188

(46) Ugyancsak szükségesnek látja Pál felhívni a figyelmet a két 
Ádám által átörökített kétféle test időbeli sorrendjére is: Csakhogy 
nem az Isten Lelkétől áthatott az első a kettő közül, hanem a földi 
élet hordozója, az Isten Lelkétől áthatott pedig utána következik. 
Mi oka lehet az apostolnak arra, hogy az időbeli sorrendet így kiemel-
je? A magyarázók közül sokan egy olyan gnosztikus elképzelés elleni 
fellépést feltételeznek részéről, amely eredetileg az isteni világban tar-
tózkodó első Ádám bukásával és az anyagi világ fogságába kerülésével 
foglalkozhatott.189 A kutatás mai állása szerint a levél megírása idején, 
bár gnosztikus nézetek csírájukban már bontakozóban lehettek, ki-
forrott rendszerekről még aligha beszélhetünk. Valamiféle rámenős 
gnosztikus gondolatvilág feltételezése helyett inkább arra a levélnek 
nem egy utalásából kivehető „rajongó” felfogásra kell gondolnunk,190 
amely a Lélek ajándékainak elnyerésével mindennek birtokában tudta 
magát, és aminek következtében a végső teljességre jutás reménysége 
háttérbe szorult (vö. 1Kor 4,8; 7,24; 10,12; 13,12 stb.). Pál levelében 
következetesen helyére teszi ezt a fajta gondolkodásmódot, és világos-
sá teszi: nemhogy szegényebb, hanem gazdagabb lesz, aki halála után 
is Krisztusban reménykedik, mint az, „aki csak ebben az életben veti 
reménységét beléje” (1Kor 15,19). A későbbi ajándék ugyanis nem lehet 
kevesebb az előlegnél, illetve foglalónál (2Kor 1,22; 5,5), annak túl kell szár
nyalnia még a korábbit is.

188 Vö. a 22. vershez fűzött 4. számú szövegértelmező jegyzettel.
189 Bővebben Schmithals 1956, 82. kk. Exkurs II.; Conzelmann 1969, 338. kk. olda-

lain található összefoglalásban, valamint Schrage 1991—2001, 4. 273. o. 1343. jegyz.
190 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetének b) pontja alatt.
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(47—49) Ezt a Krisztusban elhunytakra váró többletet világítja meg 
az apostol az első Ádám és a végidők Ádámja ismételt párhuzamba 
állításával (lásd 22. vers), de most már testi mivoltuk időtállóságára 
tekintettel. Az első ember a föld porából való, s ezért osztozik min-
den e világi létező sorsában, a mulandóságban. Ami porból van, egyszer 
porrá válik (lásd 1Móz 3,19). A második ember viszont a mennyből, 
tehát Isten örökkévaló világából való. Mivel azonban a velük kapcso-
latban állók testi adottságaikban is követik ősüket, amilyen az álla
pota a porból valónak, olyan a porból valóké is, és amilyen az 
állapota a mennyből valónak, olyan a mennyből valóké is. Ezért 
míg az első embertől a mulandóságot, a másodiktól az örökkévalóságot 
öröklik. 

De a leszármazás vonalán a közös ős rányomja bélyegét az utódokra, 
mint a pecsétnyomó a rajta levő vésetet, és így nemcsak állagukat, ha-
nem azokat a jellegzetességeket is meghatározza, jót és rosszat is, ami 
emberré teszi őket. Ezért mi, akik e világban a porból való első ember 
képmását hordoztuk, abban a reménységben tehetjük ezt, hogy hor
dozni fogjuk a mennyből való ember képmását is. Végeredményben 
tehát a Krisztusban elhunytak bizonyosak lehetnek afelől, hogy a fel-
támadás révén feltámadott Urukhoz fognak hasonulni. 

Ezen a ponton érhetjük tetten a Pál által képviselt reménységnek azt 
a sajátos vonását, amely a túlvilági életről táplált minden más elkép-
zeléstől191 megkülönbözteti. Mert nem a testi élet folytatásában, sem 
annak teljes megsemmisülésében, de még a lélek valamiféle megfog-
hatatlan továbbélésében sem látja az Isten által készített jövőt, hanem 
a „végidők Ádámjának”, Krisztusnak a feltámadásában van az a tájékozó
dási pont, amelyhez igazítja a Krisztusban elhunytak reménységét. Uruk kép-
másához igazodva testben fognak feltámadni, de ez már megdicsőült 
test lesz, olyan test, amelyen többé nem tud úrrá lenni az elmúlás. De 
valamiképpen mégis testinek kell lennie az eljövendő létformának, 
különben hogyan lehetnénk majd Krisztussal együtt (Fil 1,23), ami 
pedig az övéinek kétségkívül a leghőbb vágya.

191 Lásd a 1Kor 15,12-höz írt 1. számú szövegértelmező jegyzetben olvasható 
tanulmányt.
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6. az élet diadala a halálon (15,50—58)

(50) Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér1 Isten orszá
gának2 örökségét nem képes átvenni, a romlandó sem örökölheti 
a romolhatatlanságot. (51) Íme, titkot mondok nektek:3 mind
nyájan ugyan4 nem fogunk elhunyni,5 mégis mindnyájan át fogunk 
változni,6 (52) haladék nélkül, egy szemvillanás alatt, a végső 
har sonaszóra; mert harsona fog szólni,7 és a halottak fel fognak 
támadni romolhatatlanságra, és mi át fogunk változni. (53) Ennek 
a romlandónak ugyanis romolhatatlanságot kell8 magára öltenie,9 
és ennek a halandónak halhatatlanságot kell magára öltenie. (54) 
Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságot ölt magára, és 
ez a halandó halhatatlanságot ölt magára, akkor teljesedik be az 
az ige, amely meg van írva:10

 „Elnyeletett11 a halál diadalra!12

 (55) Hol van, halál, a te diadalod?!
 Hol van, halál, a te fullánkod?!”13

(56) A halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény.14 
(57) Ámde hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk, 
Jézus Krisztus által. 

(58) Úgyhogy, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, meg
ingathatatlanok, miközben bőven kiveszitek részeteket15 minden
kor az Úr munkájából, mivel tudjátok, hogy a ti fáradozásotok16 
nem hiábavaló az Úrban. 

a Szöveg érteLme 1test és vér: ez az állandósult fogalompár már az 
ószövetség másodlagos kanonikus irataiban is felbukkan itt-ott (Sir 14,18; 
17,31; SalBölcs 12,5), majd egyre gyakoribbá válik a rabbinizmusban,192 és 
a halandó ember lényét írja körül, legtöbbször szembeállítva Isten halhatat-
lanságával. Ilyen értelemben szerepel az Újszövetségben is, amikor is a hang-
súly hol az Isten és ember között tátongó különbségre esik (vö. mt 16,17; 
jn 1,13; gal 1,16; ef 6,12), hol pedig az ember lényének mulandóságára (vö. 
1kor 15,50; zsid 2,14). az elôbbi esetre jó példát találhatunk gal 1,16-ban. 
ezen a helyen magyar nyelven akkor teszünk eleget a szókapcsolat jelenté-

192 Bill 1. 730—731. o.
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sének, ha „földi halandó” formában adjuk vissza.193 jelen esetben megtartot-
tuk eredeti formájában a különös összetételt, hacsak nem találjuk szeren-
csésebbnek a „hús-vér ember” fordulatot, mert az elôbbi esettel szemben az 
ember felbomló, múló léte válik hangsúlyossá (vö. zsid 2,14).194 hogy nem 
külön a test és vér mulandó voltáról szól Pál, hanem a „hús-vér” emberérôl, 
azt a legtekintélyesebb kéziratok közül kettô, az ℵ és B kódex tanúsítja, 
amelyek a kéziratok többségével ellentétben az „örökségét nem képes át-
venni” kifejezést egyes számban fogalmazzák meg. 

2Isten országa: ezzel az evangéliumok számára fontos, jézus igehirdeté-
sében minden bizonnyal központi fogalommal, amelyben egyébként a kora-
beli zsidóság leghôbb reménysége jut kifejezésre, már találkoztunk 1kor 
4,20-ban,195 valamint 1kor 6,9-ben.196 1kor 4,20-ban a  
görög szókapcsolatot „Isten királyi uralma” fordításban olvashatjuk, mert 
ebben az esetben Istennek már a földi élet viszonyai között érvényre jutó 
uralmáról van szó. De Pál 1kor 6,9-ben már Istennek a végidôkben bekövet-
kezô uralmára irányítja a gyülekezet figyelmét. ebben a megvilágításban 
viszont már több joggal beszélhetünk „Isten országáról”, ahogy ezt a jelen 
esetben is tesszük. — habár a páli életmûben valóban viszonylag ritkán talál-
kozhatunk az „Isten országa” kifejezéssel, annyit azonban így is elárul az 
apostol, hogy ismeri a hozzá fûzôdô evangéliumi hagyományt.197

3titkot mondok nektek: alkalomadtán Pál is él a  szóval, amely 
az ókor egyik fontos fogalmát takarja.198 jelen esetben a prófétai kegyelmi 
ajándékkal megáldottak által közölt és a végidôk eseményeit érintô „titkokra” 
kell gondolnunk.199

4ugyan: a  kötôszó, amely különösen az „elôzôvel ellentétes mondat 
kapcsolására” szolgál.200 a fordítók gyakran figyelmen kívül hagyják. Pedig 
Pál nyomatékossá teszi, hogy a következô mondatban megfogalmazott ese-
mény mindennek ellenére mégis megtörténik. a legtöbb görög kéziratból 

193 Lásd Cserháti 1982, 62. o. 12. jegyz.
194 Vö. Schweizer: ThWNT 7. 128. o. Böcher: EWNT 1. 91. kol.
195 Lásd ott a vershez fűzött 14. számú szövegértelmező jegyzetet.
196 Lásd ott a vershez fűzött szövegértelmező jegyzetet.
197 Lásd még Cserháti 1982, 252. o. 7. számú szövegértelmező jegyzet, valamint 

Cserháti 1978, 172. o. 11. számú szövegértelmező jegyzet.
198 Bővebben az 1Kor 13,2-hez fűzött 11. számú szövegértelmező jegyzetben tá-

jékozódhatunk.
199 A kérdésről figyelemre méltó előadást tartott 1991-ben, a betheli SNTS-kong-

resszuson Helmut Merklein „Der Theologe als Prophet” címmel.
200 Magyar értelmező kéziszótár, 1425. o.
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hiányzik, viszont jelentôs kéziratok hozzák (ℵ, a és a többség). Figyelembe-
vételével a mondanivaló sarkítottabbá válik. 

5elhunyni: az apostol által már eddig is nemegyszer használt megszépítô 
kifejezés (1thessz 4,12kk; 1kor 7,39, 11,20; 15,6.18.20) az elhalálozás ki-
fejezésére. Szinte kivétel nélkül így említi keresztyén testvérei elhunytát.201 
— az 51. vers szövegét a kéziratok négyféle változatban ôrizték meg. a) a, 
B, D2, , valamint a kéziratok többsége által nyújtott szöveg érvényesül a 
fordításunkban. b) tekintélyes szövegváltozatok, mint az ℵ, C, hieronymus 
és még néhány, a következô változatot adják: „mindnyájan elhunyunk, de 
nem mindnyájan változunk át.” c) D∗, ólatin fordítások és néhány egyházatya 
így hozza a szöveget: „mindnyájan feltámadunk, de nem mindnyájan válto-
zunk át. d) a többi változatot vegyíti a 46: „nem mindnyájan hunyunk el, de 
nem is változunk el mindnyájan.” ezek nyilván azok a szövegen végrehajtott 
késôbbi változtatások, amelyek már annak tudatában keletkeztek, hogy az 
elsô generációkból nem érte meg senki az Úr napját. egyébként is az elsô és 
a fordításnál is tekintetbe vett változat illik bele leginkább a további gondo-
latmenetbe.

6át fogunk változni: Pál idegenkedik a halál állapotától, és nagyon remé-
li, hogy az ô esetében erre nem kerül sor, és a feltámadás csupán átváltozást 
fog jelenteni számára. Legnyíltabban 2kor 5,1kk-ben szól errôl a vágyáról. 
természetesen ez a várakozása kapcsolódik ahhoz a reménységéhez, hogy 
ô meg fogja érni krisztus eljövetelét (vö. 1kor 15,52; 1thessz 4,15). 

7harsona fog szólni: a  hosszú, egyenes csövû trombita, harsona 
(latinul: tuba). az ószövetség idején istentiszteleti alkalmakon gyakran hasz-
nált hangszer (vö. 3móz 25,9; 4móz 10,10; 2krón 5,13—14 stb.). harsona 
figyelmeztette népét Isten megjelenésére is (2móz 19,16kk; ézs 27,13; zak 
9,14). „az Újszövetségben nem a zene szolgálatában áll, hanem jelzést adó 
hangszer”, elsôsorban „a végidôk eseményeinek hírül adására”.202 (vö. mt 
24,31; 1thessz 4,16; jel 8,6kk; 9,1.13 stb.)

8kell: Isten akaratára visszamenô szükségszerûség kifejezése, mint a fe-
jezet 25. versében is.203

9magára öltenie: a ruha és annak felöltése többször is elôfordul az Új-
szövetségben, a test felruházásának hétköznapi értelmében (például mt 6,25) 
éppen úgy, mint átvitt, metaforikus értelemben. az ember magára ölthet 
nem anyagi öltözéket is. így öltheti magára valaki — némi képzavart támaszt-

201 Lásd még 1Kor 15,18-nál az 5. számú szövegértelmező jegyzetben.
202 Lichtenberger: EWNT 3. 537. kol.
203 Lásd ott a 10. számú szövegértelmező jegyzetben.
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va — a keresztségben krisztust (lásd gal 3,27; róm 13,14), vagy éppen „kö-
nyörületes szívet” (lásd kol 3,12). ahhoz, hogy a felöltözés képének metafo-
rikus jelentését jól értsük, bele kell élnünk magunkat az ókori viszonyokba. 
mai világunkban a ruházatnak elsôsorban betakaró, oltalmazó rendeltetése 
van. De Pál korában a ruházat egyúttal az ember társadalmi helyzetét és 
rangját is jelezte, tehát nemcsak a felszínt érintette, hanem befelé is hatás-
sal volt, formálta a viselôjét. amikor most azt olvassuk, hogy a feltá madásban 
romolhatatlanságot és halhatatlanságot öltünk magunkra, akkor olyasmibe 
öltözünk, ami egész lényünket áthatja. tanulságos felfigyelnünk a felöltözést 
kifejezô ige 2kor 5,2.4-ben található igekötôs változatára (), ami tu-
lajdonképpen nem jelent mást, mint a már felöltött ruhára még valamit fel-
venni. ez a változat ugyanazt érzékelteti, amit most, 1kor 15-ben is kifeje-
zésre akar juttatni az apostol, csak talán még szemléletesebben. azt tudni-
illik, hogy ô, Pál, személy szerint nem szeretné a földi testet levetni, csak 
arra felölteni a mennyeit, a maradandót.204

10meg van írva: Pál a halál halála felett elkiáltott diadaléneket különbözô 
ószövetségi igehelyekbôl állítja össze, vagyis — mint nem egy ízben (1kor 
2,9—10; 2kor 6,16b—18; róm 3,10—18; 9,25—29; 10,18—21; 11,8—10; 11,33—36; 
15,9—12) —, most is „florilegiumot”, irodalmi szemelvényeket — a szó eredeti 
jelentése szerint különbözô virágporokat — gyûjt egybe belôlük. ezen a he-
lyen az elsô sort ézs 25,8-ból meríti,205 és hozzákapcsol hós 13,14-bôl egy 
gyôzelmi éneket a halál felett aratott diadalról. az idézetek nem egészen 
pontosak. Szokása szerint Pál most is a mondanivalóhoz igazítja ôket (mint 
például 15,25-ben).

11Elnyeletett: a szenvedô formában jelentkezô görög igelak () 
kissé nehézkesnek tûnô fordítása ez. a károli- és a revideált károli-fordítás, 
valamint tôkés István206 vállalja ezt, de az új protestáns fordítás simább 
megoldást kínál („teljes a diadal a halál felett!”), nem is szólva a Békés—Dal-
los-féle és a Szent István társulat által kiadott változatban találhatóról („a 
gyôzelem elnyelte a halált!”). a gyôzelmi kiáltás értelmezése azért nehéz, 
mert hiányzik a mondat alanya. a szenvedô igealak ugyanis ezt nem árulja 
el. mégis ki az, aki lenyelte a halált? egyesek örvényre gondolnak,207 mások 

204 Lásd Paulsen: EWNT 1. 1104. kol.
205 Megjegyzendő, hogy a próféciának az új protestáns fordításban található szö-

vegében elsikkadt az eredeti héber szó, amely egyértelműen „elnyelésről” szól.
206 Tőkés 1995, 445. o.
207 Így például Schmiedel 1892, 205. o.; Weiß 1910, 379. o.
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mitikus erôk végsô harcára.208 van, aki a szenvedô igealakot Istenre utaló 
passivum divinumnak fogja fel, s akkor Isten az, aki a halált lenyeli.209 aligha 
hihetô azonban, hogy az apostol ilyen mitikus szerepben akarná Istent be-
mutatni. Bizonyára maga az apostol adja kezünkbe a megfejtést, amikor 2kor 
5,4-ben ezt írja: „Szeretnénk..., hogy a halandót lenyelje az élet.”

12diadalra: Számos — közöttük néhány jelentôs — szövegváltozat (46, ℵ, 
a stb.) ezen a helyen és a következô mondatban a  (gyôzelem) helyett 
-t hoz, ami civódást, vitát, harcot jelent. ez utóbbi lehetôség azonban 
másolói elírásnak tûnik, mert az itacizmus jelenségének térhódításával a 
görög kiejtésben minden „e”, „ei” és „é” hangzó „i” hanggá változott, és ennek 
megfelelôen a  és a  között hangzásban nem volt különbség.

13Hol van, halál, a te diadalod?! Hol van, halál, a te fullánkod?! Pál a 
kihívó kérdéseket hós 13,14-bôl veszi át. a sorok az ellenség harci kedvét 
megtörni kívánó ócsárlás mûfaji jellegzetességeit (lásd például 2kir 
18,19kk-ben és ézs 36,4kk-ben Szanhérib asszír uralkodó kincstárnokának 
gúnyolódását) viselik magukon már a prófétánál is, és Pál is megôrzi diadal-
énekében ennek a „mûfajnak” a hangulatát.

14a bûn ereje pedig a törvény: noha ez a váratlan megjegyzés nagyon 
jellemzô Pál teológiai gondolkodására, sok magyarázó ezen a helyen mégis 
széljegyzetnek vagy betoldásnak minôsíti.210 Sok kutató ugyanis nem felté-
telezi Pálról, hogy már a levél megírásának idején nem a bûn féken tartóját 
látta a törvényben, hanem ösztönzôjét (vö. gal 3,19; róm 4,15; 5,13.20; 
7,8.10.13). Igaz, a törvény üdvösséget érintô szerepére a levél még nem tér 
ki, de a 9,20-ban elejtett megjegyzés arról, hogy Pál „nincsen alávetve a tör-
vénynek”, már alaposabb teológiai megfontolást sejtet. érdemes Conzel-
mannra figyelnünk, aki ebben a vonatkozásban a következôt mondja: „a 
szóban forgó következtetésben mutatkozik elsô ízben a halál vereségérôl 
szóló megállapítás meghatározónak a földi életvitelre. éppen az az érdesség, 
amellyel a kérdéses mondat az összefüggésbe beékelôdik, tanulságos. Pál 
ezt a mondatot mindenképpen szükségesnek látja kimondani.”211

15bôven kiveszitek részeteket: a választott fordítás inkább megfelel az 
eredeti görög szöveg szándékának, mint a „buzgólkodjatok” változat (re-
videált károli-fordítás, új protestáns fordítás). a  ige jelentése  

208 Vö. Schrage 1991—2001, 4. 379. o. 1898. jegyz.
209 Meyer 1870, 475. o.
210 Lásd erről Conzelmann 1969, 350. o. 42. jegyz. Sandelin 1976, 97., 130. o. Ch. 

Wolff 1982, 209. o. Schrage 1991—2001, 4. 381. o. 1910. jegyz.
211 Conzelmann 1969, 350. o.
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ugyanis „abundans”, azaz bôséget, túláradást fejez ki, ami — képpel élve — 
akkor következik be, ha valami túlcsordul a korsó peremén (vö. 1kor 14,12; 
2kor 8,2). 

16fáradozásotok: a  fônév és a belôle képzett  ige elsôsorban 
az apostoli, missziói „fáradozást” fejezi ki.212

a LevéLréSzLet kIBontáSa (50) Amint az eddigiekből is kitűnt, Pál 
a halottak feltámadásának reménységével kapcsolatban két jellemző 
vonást emelt ki egyforma nyomatékkal. Egyrészt folytonosság van az 
ember jelenlegi és jövendőbeli, feltámadott létformája között. A halál 
bekövetkeztével nem szakad meg, ami a feltámadott Krisztus képmá-
saként jellemezte földi létét, mégpedig egyedi személyes mivolta, Krisz-
tussal való kapcsolata, Isten Lelkének befolyása, azaz az eljövendő élet 
előlege, foglalója (vö. 2Kor 1,22; 5,5; Ef 1,14). Másrészt törésnek, gyö-
keres változásnak kell beállnia a földi és a mennyei testben folytatott 
élet között. Mivel a halál Pál gondolkodásában nem korlátozható a 
földi élet utolsó pillanatára, mert az szerinte csupán a mulandóságnak 
az egész e világi létet meghatározó tényének a következménye, a fel-
támadásnak elsősorban a mulandóság terén kell új helyzetet teremtenie. Aki 
azt hiszi, hogy bármi is van az ember földi, testi-lelki létformájában, 
ami átmenthető az örökkévalóságba, az nincs tisztában a halál ható-
körével. Ezeknek az alaptalan reményeknek akar véget vetni az apostol, 
amikor határozottan kijelenti: Azt pedig állítom, testvéreim, hogy 
test és vér Isten országának örökségét nem képes átvenni, a rom
landó sem örökölheti a romolhatatlanságot. 

Isten eljövendő örökkévaló uralmának tehát senki nem lehet része-
se a maga halandó mivoltában. Lehetséges, hogy a korinthusi gyüleke-
zetben nem mindenki volt tudatában ennek a felismerésnek. Azok, 
akik már földi életük során a tökéletesség hitébe ringatták magukat 
(lásd 4,8; 6,12; 10,23), valószínűleg nem számoltak az őket is utolérő 
elmúlás eshetőségével. Feltehetően — hasonlóan a thesszalonikai gyü-
lekezethez — közöttük is azt remélték néhányan, hogy nem kell meg-
ízlelniük a halált, mielőtt Krisztus eljön (lásd 1Thessz 4,14—15). De 

212 Bővebben lásd az 1Kor 15,10-hez fűzött 22. számú szövegértelmező jegy-
zetben.
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akár így, akár pedig amúgy vélték egyesek, kivétel nélkül mindenki 
rászorul a mulandóság egyetemes rabságából történő megszabadulásra. 

(51—53) A végidők utolsó nagy eseményének, a halál trónfosztásának 
(lásd 1Kor 15,26) részletei még rejtve vannak, hacsak olyan prófétai 
adottsággal rendelkezők, mint Pál is, a Szentlélek által nem nyernek 
betekintést ezekbe a titkokba. Az apostol már korábban is jelét adta 
annak, hogy kapott kinyilatkoztatást a kérdéses részletek felől (lásd 
1Thessz 4,14—15), és ezt a titkot elmondja nekik is: Mindnyájan 
ugyan nem fogunk elhunyni, mégis mindnyájan át fogunk változ
ni. Mivel mindaddig, amíg Krisztus el nem jön, az emberiség élete a 
megszokott mederben fog folyni a maga kétarcúságában, örömében és 
bánatában (vö. Mk 13,14—23 és párh.), és lesznek olyanok is, akik el-
jövetelét még saját életükben megérik. Pál önmagát is közéjük sorolja, 
hiszen erről árulkodik jelen esetben a többes szám első személyben 
olvasható kijelentés, de a leveleinek más helyein található utalások is 
(vö. 1Thessz 4,15; 2Kor 5,4; Fil 3,20; Róm 13,11kk; Mk 9,1). Ám azok-
nak is, akik Krisztus eljöveteléig sem ízlelték meg az elmúlást, és nem 
kellett levetniük földi testüket, át kell változniuk, mert a romlandó 
hús-vér ember nem lehet részese az örökkévalóságnak. Az átváltozás-
nak ez a lehetősége azonban nem jelent nekik előnyt a már elhunytak-
kal szemben, hiszen a halottak feltámadásával egy időben, de azt sem-
miképpen nem megelőzve fog ez az átváltozás megtörténni. Minden-
esetre mindkét eseményt ugyanaz az erő és hatalom viheti végbe. 

A halottak feltámasztása és a még élők átváltoztatása csak annak a 
fölényes hatalomnak áll módjában, amellyel „a nem létezőket létezőként 
előhívni” képes (Róm 4,17) teremtő Isten rendelkezik. Neki nincs szük-
sége hosszadalmas előkészületekre, bizonyos feltételek teljesülésére, 
az apokaliptikus irodalomból ismert drámai események (Jel 14,1kk. 
14kk; 20,11kk; Pál apk 11kk; 42kk; Ján apk 10kk; 17kk213) bekövetke-
zésére. Ha Isten elhatároz valamit, előtte nincs akadály, annak haladék 
nélkül, egy szemvillanás alatt, a harsona végső, ellenállhatatlan 
parancsszavára meg kell történnie. Mert harsona fog szólni — a vég-
idők készlettárából (vö. 1Thessz 4,16; Jel 1,10; 8,2kk; 9,1.13 stb.) csak 
ezt hozza elő az apostol —, és ennek engedelmeskedve a halottak fel 

213 Adamik 1997, 76—108. o.
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fognak támadni romolhatatlanságra, és aki megéri ezt a napot, át 
fog változni, halandóból halhatatlanná lesz. Mert — amint ezt Pál elébb 
is határozottan állította — annak, ami romlandó, romolhatatlanságot 
kell magára öltenie, és ami halandó, halhatatlanságot kell magára 
öltenie, különben Isten országának örökségét nem lesz képes átvenni. 
Az így kisarkított ellentét a jelen és az eljövendő állapot között sokkal 
súlyosabb, mintha csak élet és halál különbségéről lenne szó. Murphy 
nevezetes tételét ide igazítva azt mondhatnánk, hogy ami romlandó, 
az el is fog romolni. Még ha valami jó és megmaradásra érdemes, akkor 
is elmúlásra van ítélve. Csak ha Isten újjáteremtő hatalma közbelép, 
fordulhat meg élet és halál sorrendje. 

Ebben a kérdésben az apostol álláspontja jelentős mértékben eltér 
a rabbik által sugallt reménységtől, akik többnyire a földi világban kép-
zelték el az eljövendő világ színterét.214 Ezzel szemben olyan nagy és 
gyökeres változásnak kell bekövetkeznie a világmindenség állapotában, 
hogy nem is lehet zokon venni, ha valaki halandó létére Isten ismere-
te nélkül nem tud ebben a reménységben megfogódzni (lásd 1Kor 
15,32). 

(54—55) Az az Isten azonban, aki már az Ószövetségben ígéretet 
tett arra, hogy meg fogja törni a halál és az elmúlás hatalmát, és meg-
teremti a romolhatatlan és ennélfogva örökkévaló élet korszakát, min-
den bizonnyal állni is fogja a szavát. Egy ilyen nagy és hihetetlen válto-
zás ugyanis egyedül Istennek ígéreteit megtartó hűségén múlik, nem pedig 
azon, hogy a mulandóságnak alávetett jelen világ adottságai és körül-
ményei között ez kivihetőnek látszik-e, vagy sem. Mert amikor a ha-
lottak feltámasztásával ami csak romlandó, romolhatatlanságot ölt 
magára, és ami csak halandó, halhatatlanságot ölt magára, akkor 
teljesedik be Istennek az az igéje, amely ugyan az Ószövetség külön-
böző helyein van megírva, de Pál ezeket „egy csokorba kötve”215 dia-
daléneket ír az „utolsó ellenség” (lásd 1Kor 15,26) felett kivívott győ-
zelem megünneplésére: 

214 Vö. Bill 4/2. 817. o.
215 Vö. a 10. számú szövegértelmező jegyzettel.
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 „Elnyeletett a halál diadalra!
 Hol van, halál, a te diadalod?!
 Hol van, halál, a te fullánkod?!” 

Az Ézs 25,8-ból kölcsönzött képpel afeletti örömét akarja az apostol 
szavakba önteni, hogy valami mintegy magába gyűri és megemészti a 
halált örökre. Az „elnyeletett” szenvedő igealakja azt sugallaná, hogy 
Isten „nyeli le” a halált, de egy olyan elképzelés, amely Istent nem 
tartja mindenen kívül és minden felett állónak, úgy az Ószövetségtől, 
mint pedig Pál apostoltól távol áll. Még leginkább — ahogy ezt 2Kor 
5,4c-ben láthatjuk — az életet tekinthetjük annak a hatalmasságnak, amely 
magába gyűri és megsemmisíti a halált. E mellett az értelmezés mellett 
szól a halálnak az a kihívó, csúfondáros megszólítása, amellyel Pál 
folytatja diadalénekét: „Hol van, halál, a te diadalod?!” Aligha lehet 
kétséges, hogy a halálnak az a diadala, amelyet az éneknek ez a sora 
idejétmúltnak bélyegez, a halálnak Isten kivételével minden élő felett 
aratott győzelme. A halottak feltámadásával pedig a halálnak ez a ki-
zárólagos erőfölénye fordul visszájára az élet javára. 

Még egy ok van arra, hogy gúnnyal fűszerezett örömének hangozzék 
fel a vereségre ítélt halállal szemben. A halál ugyanis gyötrelemmel jár, 
mint a skorpió vagy más veszedelmes élőlény fullánkjának döfése. A 
halálnak ettől a velejárójától is szabadulást kínál majd a feltámadás 
Isten által végbevitt csodája. Ezért jogos a merész, fölényes kiáltás: Hol 
van, halál, a te fullánkod?! A halál gyötrelmes volta megegyezik az 
általános emberi tapasztalattal. Aki erre a világra jött, annak bele kell 
kóstolnia az elválás vagy az értelmetlen halál fájdalmába. Pál szerint 
azonban mindez még nem a halál által okozott tulajdonképpeni, igazi 
gyötrelem. 

(56—57) Mert a halál fullánkja a bűn — elemzi Pál a prófétai képet 
(Hós 13,14) a rabbiknál megszokott midrásszerű magyarázattal. Tehát 
a bűn miatt keserves a halál, és ez nem csupán egy-egy kirívó mulasz-
tás vagy bűntett, hanem „a bűn”, így, egyes számban, vagyis az Isten-
nel való szembenállás, a vele való meghasonlás állapota (Róm 3,10.23). 
A halál pedig kiszolgáltat Istennek, akinek mérhetetlen sokkal tarto-
zunk. Szeretnénk előle menekülni, de már nincs hova futnunk. 

Így már érthető a következő helyzetelemzés: A bűn ereje a törvény. 
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Tehát az apostol szerint a törvény is azok közé a tényezők közé tarto-
zik, amelyek gyötrelmessé teszik a halált. A törvénynek ezzel a minő-
sítésével már a maga korában, de azóta sem tudtak sokan egyetérteni. 
A törvény szükséges és jó, mert féken tartja a bűnt — gondolná a fel-
színes ember. Pál egyetért ezzel, alapjában véve szerinte is jó a törvény, 
de éppen azáltal, hogy a bűneink miatt csak vádolni tud, a bűn örvényé
be taszít minket (vö. Gal 2,16; Róm 7,18kk). Így lesz a törvény a bűn 
miatt vádló, emberellenes, ártó erővé, amely a halált is keserves kínná 
teszi ahelyett, hogy az ember üdvösségét szolgálná. 

Mindez rendkívül lesújtó volna, ha nem következne be hihetetlen 
változás a dolgok állásában. Ámde — mondja nagy nyomatékkal Pál — 
hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk, Jézus 
Krisztus által. Hála szakad fel megkönnyebbült szívéből Isten iránt, 
aki csodálatos fordulatot adott az eseményeknek, és a minden életet 
magába nyelő halált gyűrte az élet uralma alá. Ezt a „mi feltámadott 
Urunk, Jézus Krisztus által” tette, de nemcsak azáltal, hogy az utolsó 
ellenség, a halál felett is hatalmat adott neki (lásd 1Kor 15,25—26), 
hanem mert halála árán szerzett békességet önmaga és a törvény vádja 
alatt élő bűnös ember között, ami által azután a halál is elveszti félel-
metes voltát.

A halál feletti győzelem vigasztaló ígérete ellenére is hiányérzet tá-
madhat a levél olvasóiban. Az apostol szavai szerint Isten a diadalt a 
mi Urunk Jézus Krisztus által nekünk, azaz a Krisztusban elhunytak-
nak, illetve a Krisztusra váróknak adja, mintha a feltámadás ígérete 
csak nekik szólna. Hasonló a tartalma annak is, amit erről a kérdésről 
a thesszalonikai gyülekezet tagjainak ír (1Thessz 4,13kk). De mi lesz 
a sorsa a többi embernek? Nem férhet hozzá kétség, hogy az Újszövet-
ség minden halottat érintő, egyetemes feltámadásról beszél (például 
Jn 5,28—29), és így kell érteni Pál szavait is, amikor az első korinthusi 
levél soron lévő fejezetében a „halottak feltámadásáról” szól (vö. 
15—16.29.32.35.44). Ha ebben az összefüggésben nem is kerül hang-
súly rá, de a halálból feltámadottaknak Pál szerint is kivétel nélkül 
számolniuk kell Isten ítéletével, mégpedig a Krisztusban elhunytaknak 
éppen úgy (1Kor 6,9kk; 11,29.34; 2Kor 5,10), mint a „kívül valóknak” 
(vö. 1Kor 5,13; Róm 2,16). A feltámadottak örök sorsa tehát Isten 
végső ítéletétől függ.
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Lehet, hogy így nem mindenki lesz hálás Istennek a halál felett ara-
tott diadalért? Hogyan egyeztethető össze az örök kárhozatra szóló 
ítélet Isten jóakaratával? Már a zsidó rabbikat is sokat foglalkoztatta 
ez a kérdés,216 és az egyház történetében sem ismeretlenek a kísérletek 
a szorongató ellentmondás feloldására. Órigenész a 3. század elején, és 
nyomában Nisszai Gergely kidolgozta az „apokatasztaszisz tón pantón” 
néven elhíresült tanítást az egész megromlott világnak egy tisztulási 
folyamaton keresztül végbemenő helyreállításáról, üdvösségéről.217 Ha-
sonló próbálkozás a purgatórium, a tisztítótűz állapotáról kidolgozott 
elképzelés, amely a büntetések elszenvedése után még a halált köve-
tően is lehetővé teszi a változtatást az ember örökkévaló sorsán. A 
gondolat már Tertullianus és Órigenész egyházatyáknál felmerült, de 
Nagy Gergely pápa a 6. században öntötte formába.218 Mindezek a ne-
héz kérdések bizonyára Pálban is felmerültek, most mégsem hozza 
szóba őket, mert őt mindenekelőtt lelkipásztori szempontok vezetik, és 
nem elméletiek. Krisztusban hívő emberek vannak szeme előtt, akik a 
feltámadás reménysége nélkül „minden embernél szánalomra méltóbb 
állapotban vannak” (lásd 1Kor 15,19), és az ő helyzetükre tekintettel 
fedi fel a reájuk váró jövőt, amelybe Krisztusért bátran vethetik remény-
ségüket. 

(58) Erre a halálon túl tekintő, megalapozott és vonzó reménységre 
már itt, a földi élet feladatai és küzdelmei között is múlhatatlanul szük-
ség van, főként a mindehhez nélkülözhetetlen állóképesség érdekében. 
A gyülekezet apostola és lelkipásztora feltárta szeretett testvérei előtt 
az Istentől való élet végső diadalát a mulandóság erői felett, és ezért 
bátran kérheti őket, hogy legyenek szilárdak, megingathatatlanok, 
hűek Krisztushoz és elhivatásukhoz (lásd 1Kor 7,20; Fil 3,14), és ma-
radjanak meg mindvégig a hitben, a reménységben és a szeretetben (lásd 
1Kor 13,13). 

De nem pusztán hűséges megállásról van szó Krisztus mellett, ha-
nem helytállásról is az Uruktól kapott feladatok elvégzésében. Ezért 
miközben igyekeznek semmit fel nem adni mindabból, amire eljutot-

216 Vö. a Bill 4/2. 1166—1212. oldalain található tanulmányokkal.
217 Lásd Heussi 1957, 71. o. Hägglund 1983, 52. o.
218 Lásd Heussi 1957, 157. o. Hägglund 1983, 115. o.
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tak, vegyék ki bőven részüket mindenkor az Úr munkájából. Le-
gyenek tehát az életüket, a környezetüket és a világukat Krisztus aka-
ratához igazító, tevékeny emberek. Ha viszont Pál mindezt az igyeke-
zetet a következő mellékmondatban a „fáradozás” címszó alá sorolja, 
akkor elsősorban az evangélium hirdetésében vállalt közreműködésre gondol. 
Ebből igyekezzenek bőven kivenni a részüket, és nem vonakodva, kény-
szeredetten. Érdemes Khrüszosztomoszra figyelnünk, aki így érti az 
apostoli intelmet: „Az ember munkája a Paradicsomból történt kiűze-
tése után vétkéért rámért büntetés volt, de most ez a kegyelemből 
osztályrészül jutott munka alapja az eljövendő gazdag jutalomnak.”219 
A korinthusi gyülekezet tagjai is abban a tudatban lehetnek örömmel 
és odaadással Krisztus munkatársai, hogy fáradozásuk nem hiába
való az Úrban. Amiért fáradoznak, nem lesz az enyészet áldozata, 
annak folytatása, sőt kiteljesedése lesz a halálon túl is. Végül is, aki fel 
meri tenni Krisztusra úgy az életét, mint a halálát, az nemhogy szána-
lomra méltó (lásd 1Kor 15,19), hanem sokkal inkább irigylésre méltó 
ember.

219 Bray 1999, 184. o.
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IX. záró renDeLkezéSek,  

tervek, üDvözLetek 

(16,1—24)
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Az utolsó fejezet nem annyira a levél tartalmi, mint inkább a formai 
elemei közé tartozik. Itt is (1—18), mint az Újszövetségben szinte min-
den páli irat végén, megtalálhatók azok az intézkedések, amelyek a 
címzett gyülekezet érdekében időszerűvé váltak (lásd például 1Thessz 
5,12—15; 2Kor 13,1—10; Gal 6,1—10; Róm 15,14—16,2). A levélnek eb-
ben a részletében utasításokat ad szívügyének, a jeruzsálemi gyüle kezet 
részére indított gyűjtésnek, az úgynevezett kollektának a lebonyolítá-
sához (1—4), szól a gyülekezet meglátogatásával kapcsolatos terveiről 
(5—9), majd ismételten (lásd 4,16—17) inti a korinthusi gyülekezet tag-
jait arra, hogy Timóteust küldetéséhez méltóan fogadják (10—11). Apol-
lóst viszont kimenti egy későbbi látogatás kilátásba helye zésével (12. 
vers). Végül a gyülekezetből nála tartózkodó Sztefanászról, Fortuná-
tuszról és Akhaikoszról ír meleg hangú ajánlást (15—18). Pál a leve-
leinek ehhez a függeléknek tekinthető részéhez nemegyszer fűz még 
néhány általános intelmet is (vö. 1Thessz 5,14—22; 2Kor 13,11—12; Gal 
6,14—16; Róm 16,17—20), jelen esetben azonban az ilyen természetű 
sorait a rendelkezései közé szövi (16,13—14).

Levelei végén az apostol általában több-kevesebb helyet szentel az 
üdvözleteknek. Más esetben kéri átadni köszöntését megnevezett gyü-
lekezeti tagoknak (például Róm 16,3—16), most azonban csak az Efe-
zusban őt körülvevő testvérek Korinthusba szóló üdvözleteit továbbít-
ja (19—20). Az üdvözlő sorokat valószínűleg levele hitelesítése érdeké-
ben saját kezével írja, és nem íródeáknak tollba mondva közli. Ezután 
már csak az olvasó felelősségére utaló felhívás, egy arám nyelvű ősi 
hitvallás és az apostol áldáskívánása zárja le a levelet (21—24). 
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Bár az utolsó fejezetben nem találunk evangéliumból merített gon-
dolatmeneteket és megfontolásokat, mégis, mivel az apostol egész le-
vele a lelkipásztori felelősségről tanúskodik, feltételezhetjük, hogy ez 
a lelkipásztori jelleg határozza meg a levélnek ezt a szakaszát is. Valóban, 
a jeruzsálemi gyülekezetnek szóló gyűjtés nem egyszerűen gazdasági 
ügy, hanem egyúttal minden bizonnyal a testvéri összetartozás és sze-
retet megnyilvánulása is. Az apostolnak egy hosszabb korinthusi tar-
tózkodásáról szőtt terve olyan szemléletről árulkodik, amely tisztában 
van a gyülekezet állapotának fontosságával egyes tagjainak hitbeli 
megmaradása és növekedése szempontjából. Munkatársainak is múl-
hatatlanul szükségük van feladatuk sikeres betöltése érdekében az ő 
bizalmának a fedezetére. Nem kevésbé nélkülözhetetlen egymástól 
távol élő keresztyén közösségek összetartozásának tudata, és ennek 
erősítésében játszhat szerepet a Római Birodalom Asia tartományá-
ban élő gyülekezetek és a számukra sem ismeretlen házaspár, Akvila 
és Priszka korinthusiaknak szóló üdvözlete. „Isten épületének” (lásd 
1Kor 3,9) építkezésén a legjelentéktelenebbnek látszó kötőanyagnak 
is szerepe van. 

1. gyûjtés a jeruzsálemi gyülekezetnek (16,1—4)

(1) A szentek1 javára folyó gyűjtést2 illetően pedig, amiképpen 
Galácia gyülekezeteinek3 esetében is rendelkeztem, ti is aszerint 
cselekedjetek. (2) Minden hét első napján4 kiki közületek ma gánál 
tegye félre, amit alkalomadtán sikerül neki, nehogy akkor indul
janak gyűjtések, amikor megérkezem.5 (3) Amikor pedig megje
lenek, azokat, akiket alkalmasnak találtok, levél kíséretében el 
fogom küldeni, hogy a nektek osztályrészül jutott kegyelem ered
ményét6 elvigyék Jeruzsálembe. (4) Ha viszont az méltó lesz arra, 
hogy én is elmenjek, velem fognak jönni. 

a Szöveg érteLme 1a szentek: nem feltétlenül feddhetetlen emberekrôl 
van szó, hanem az Isten által a maga számára elkülönítettekrôl, tehát Isten 
népérôl, a krisztusban hívôk gyülekezeteinek tagjairól (vö. 1kor 6,1—2; 14,33; 
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16,15; 2kor 13,12; Fil 4,22; róm 12,13; 16,22 stb.), kiváltképpen pedig a 
jeruzsálemi ôsgyülekezet tagjairól (vö. 2kor 8,4; 9,1.12; róm 15,25.31).220

2(a szentek javára folyó) gyûjtést: Szinte minden egyes páli iratban ta-
lálhatunk olyan sorokat, amelyek erre a kezdeményezésre utalnak. már maga 
ez a tény is mutatja, hogy Pál számára nagyon fontos ügyrôl van szó, de nem 
kevésbé azt is, hogy csak nagy nehézségek árán lehetett keresztülvinni. Pró-
báljuk a különbözô levelekben található részletek alapján összefoglalni mind-
azt, ami a gyûjtéssel kapcsolatban megállapítható! az apostol gal 2,10 sze-
rint a jeruzsálemi apostoli gyûlésen semmi más kötelezettséget nem vállalt, 
csupán azt, hogy a jeruzsálemi gyülekezet „szegényeirôl (a pogány eredetû 
gyülekezetek) megemlékeznek, amit azután igyekezett is keresztülvinni”. 
ennek a gyûjtésnek, vagy a szakirodalom elnevezésével kollektának a körül-
ményei közül sok minden a titokzatosság ködébe burkolózik, fôként az, hogy 
miért csak több mint hat év után lett valamilyen eredménye, holott Pál szin-
te minden levelében teljes tekintélyét latba vetve szorgalmazza a nagy vál-
lalkozás (2kor 8,20) véghezvitelét.221

ehhez még hozzátehetjük, hogy elgondolkodtató Lukács hallgatása az 
apostolok cselekedeteirôl írt könyvében errôl a gyûjtésrôl. nem említi az 
apostoli gyûléssel kapcsolatban, de Pál utolsó jeruzsálemi tartózkodásának 
terjedelmes híranyagában sem. Pedig tudnia kellett róla, hiszen apCsel 
20,4-ben felsorolja a gyülekezeteknek azokat a küldötteit, akikrôl Pál is ír 
mint az ôt és az adományt jeruzsálembe kísérôkrôl 1kor 16,3-ban, 2kor 
8,23-ban és 9,4—5-ben. mintha a „kollektáról”222 árulkodna Pálnak Félix hely-
tartó elôtt tett és Lukács által megôrzött kijelentése is, amely így hangzik: 
„több év után újra megjelentem (jeruzsálemben) népemnek alamizsnát adni 
és áldozatokat bemutatni.” (apCsel 24,17) ezenkívül maga Lukács apCsel 
24,26-ban egy még rejtélyesebb megjegyzést tesz: „egyúttal (a helytartó, 
Félix) azt is remélte, hogy Pál pénzt fog juttatni neki.” honnan lehetett Pálnak 
olyan pénze, amelyrôl a helytartó is tudomást szerezhetett? talán még nem 
sikerült átadni a kollekta összegét a jeruzsálemi testvéreknek? vagy ôk már 
nem fogadták el, és az apostol balsejtelme (lásd róm 15,30kk) valóra vált? 

220 Bővebben lásd a 14,33-hoz fűzött 13. számú szövegértelmező jegyzetben.
221 Rövid áttekintést olvashatunk az ügyről a következő helyen: Cserháti 1982, 

81., 98—99., 273—274., 276—277. o. A „kollektával” összefüggő kérdések további 
vizsgálatához és a szakirodalomban történő tájékozódáshoz jó segítséget nyújt Geor-
gi 1965, valamint Betz 1985.

222 Vö. Roloff 1981, 338. o.
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nem azért hallgat-e Lukács errôl a nagy vállalkozásról, mert végül is balul 
ütött ki, és ô, a zsidó és pogány eredetû keresztyénség kibékítésén fáradozó 
evangélista nem akart behegedt sebeket feltépni?

Sok vita van arról, hogy milyen meggondolás húzódik meg ennek a sok 
gondot jelentô és kitartást igénylô vállalkozásnak a hátterében. Lényegében 
három felelet adható a kérdésre:

a) a gyûjtés eredményét valóban a nélkülözô jeruzsálemi gyülekezet meg-
segítésére szánták, tehát a keresztyén testvérek javára végzett diakónia egyik 
korai és jelentôs megnyilvánulásának tekinthetjük. De ha csak ez lett volna 
a cél, akkor aligha tölthette be feladatát, hiszen a segítség felajánlása (gal 
2,10) és teljesítése között legkevesebb hat év telt el.

b) a jeruzsálembe elküldött pénzösszeg megfelelhetett a zsidók által a 
világ minden tájékáról teljesített templomadónak, ami ennek megfelelôen 
kifejezné a pogány eredetû keresztyén gyülekezetek alárendelt helyzetét a 
jeruzsálemi gyülekezettel szemben. mintha ezt tételezné fel hans Dieter 
Betz, amikor azt állítja, hogy „egy olyan pénzbeli juttatásban, amelynél gö-
rögök az adományozók és palesztinai zsidók a kedvezményezettek, abban 
az idôben minden bizonnyal politikai, de ebben az esetben mindenképpen 
egyházpolitikai szándék rejtôzött”.223 egy ilyen feltevés már csak azért is 
sántít, mert míg a zsidók évente folyamatosan elküldték a templomadót, 
méghozzá kötelezôen,224 addig a páli gyülekezetek ilyen természetû vállal-
kozása egyszeri és önkéntes alkalom volt.

c) végül a „kollekta” kifejezésre juttathatja a zsidó eredetû és pogány ere-
detû keresztyénség összetartozását és ennek a közösségnek a vállalását, 
vagyis „krisztus testének” (1kor 1,13; 1kor 12,12kk; róm 12,5; kol 1,18) 
egységét. meglehet, hogy ezért nevezi Pál ezt az anyagi természetû ügyet 
„liturgiának”, végsô soron istentiszteletnek (2kor 9,12; vö. róm 15,27). egy 
ilyen meggondolás egyáltalán nem idegen tôle (vö. 1thessz 2,14; 1kor 10,32; 
11,16; róm 11,32). ennek a kapcsolatnak a különbözô eredetû gyülekezetek 
között Pál szerint még egy sajátos tartalma is lehet: a pogányokból lett ke-
resztyének „adósai” (róm 15,27) jeruzsálemi testvéreiknek, hiszen az evan-
gélium tôlük érkezett hozzájuk. méltó hát, hogy „az ige tanulója részesítse 
tanítóját minden javából” (gal 6,6). egy ilyen teológiai érdek valóban meg-
érhette az apostolnak, hogy annyit fáradozzon az adakozás tetô alá hozásá-
ért és eredményességéért. annál is inkább, mert így elkerülhette a szakítást 
a keresztyénség két alapvetô típusa között anélkül, hogy a zsidó szokások 

223 Betz 1985, 129. o.
224 Vö. Thrall 1994, 512. o.
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vállalása kérdésében meg kellett volna alkudnia. hogy ez lehetett az igazi 
tét, azt jelzi Pál aggodalma az adomány jeruzsálemi fogadtatását illetôen 
(róm 15,30kk). mindez azonban nem zárja ki más szempontok érvényesü-
lését, történetesen a nélkülözés enyhítésének szándékát.225 az elsô korin-
thusi levél 16. fejezetében meglehetôsen szûkszavú rendelkezést találunk a 
gyûjtés lebonyolításával kapcsolatban, de kétségtelenül még ebben is talál-
hatunk olyan fordulatokat, amelyek összhangban vannak az imént vázolt 
tanulmány egyik vagy másik megállapításával. 

3Galácia gyülekezeteinek: ebben az összefüggésben is felmerül a régi 
bevezetés-tudományi kérdés, amelyet az „észak- vagy délgaláciai hipotézis” 
néven szokás emlegetni.226 ugyanis a galácia megjelölés kétféleképpen ért-
hetô: gondolhatunk a kis-ázsia középsô részén letelepedett galata törzsek 
lakta vidékre a mai török fôváros, ankara környékén, ahol Pál a második 
missziói útján fordult meg (vö. apCsel 16,6; gal 4,13kk), de érthetjük a meg-
nevezést a rómaiak által galatia provinciának nevezett, délebbi vidékeket is 
magában foglaló területre is, amelyet Pálék már az elsô missziói úton érin-
tettek (lásd apCsel 13). mivel a galata nemzetiségû lakosság körében alakult 
északgaláciai gyülekezetek tekinthetôk az apostol fáradozása gyümölcsének, 
és ennek megfelelôen kizárólagos irányítása alatt álló gyülekezeteknek, elsô-
sorban reájuk kell gondolnunk. a galácia névvel történô meghatározás miatt, 
hiszen a római tartományt is így nevezték, nem zárható ki teljesen az sem, 
hogy Pál az elsô missziói úton keletkezett gyülekezetekre is utal. 

4Minden hét elsô napján: K — olvasható ezen a helyen a 
görög szövegben. a  a zsidóság számára jelenthette az igen komo-
lyan vett heti pihenônapot, a „sabbátot”, vagyis magyar elnevezés szerint a 
szombatot, de magát a hetet is. a zsidóság a hétnapos hét ritmusában élt, 
míg a babilóniaiak ötnaposnak, a régi görögök pedig tíznaposnak tekintették 
a „hetet”. ha tehát az apostol a hét elsô napját említi, akkor az általunk va-
sárnapnak mondott napra gondol, amely bizonyára zsidó felfogás szerint 
szombaton este, a hajnalcsillag feljövetelével kezdôdött. a korai keresztyén-
ség ezt a napot igen hamar „az Úr napjának” nevezte (vö. jel 1,10; Did 14,1), 
amelynek estéjén vehették magukhoz az úrvacsorát (vö. apCsel 20,7). Ifjabb 
Plinius bithüniai helytartó traianus császárhoz írt levelébôl227 tudhatjuk, hogy 

225 A kérdéshez lásd még Ch. Wolff 1982, 165—166. o., valamint Thrall 1994, 503. 
kk.

226 Vö. Cserháti 1982, 8. kk.
227 X,96. levél, in Conzelmann 1978, 151. o.
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— legalábbis a 2. század elején már — vasárnap hajnalban tartottak istentisz-
teletet a keresztyének.228

5amikor megérkezem: már korábban is jelezte az apostol (4,19), és a 
következô sorokban is megerôsíti (1kor 16,5kk), hogy újra fel akarja keres-
ni a gyülekezetet, mégpedig hosszabb idôre. az események azonban nem a 
tervei szerint alakultak (lásd 2kor 1,15—24). egy ízben ugyan áthajózott efe-
zusból, de akkor valaki a gyülekezetbôl úgy megbántotta, hogy otthagyta 
ôket, és amikor efezusba visszatért, megírta a „könnyek között” született 
levelét (vö. 2kor 2,1—11; 7,2—13).229

6a nektek osztályrészül jutott kegyelem eredményét: egyetlen görög 
szónak, a -nak a fordítását kell ilyen bonyolult formában visszaadni, 
mert csakúgy, mint a második korinthusi levél 8. és 9. fejezetében, ahol 
szintén a gyûjtéssel kapcsolatos kérdések kerülnek terítékre, nem mondha-
tunk le a szó legfontosabb jelentésérôl, a „kegyelemrôl”, mégpedig Istennek 
az ember iránt megnyilvánuló kegyelmérôl. ott a két fejezetben nyolc ízben 
fordul elô a kifejezés, és már ebbôl is arra következtethetünk, hogy kulcs-
szerepet betöltô és teológiailag is fontos jelentést hordozó fogalommal van 
dolgunk. a „kegyelem” a páli szóhasználatban mindenekelôtt Isten meg nem 
érdemelt jóságának megnyilatkozása. Szóba jöhet olykor Istennek szóló 
„hálaadás” jelentéssel is (például 1kor 10,30; 15,57; 2kor 2,14; 8,16; 9,15), 
de túlnyomórészt olyan „kegyelmet” fejez ki, amelyet Isten ajándékoz az 
embernek, és „krisztus keresztjében ölt testet, valamint az igehirdetésben 
válik valóra”.230 ez az Istentôl eredô kegyelem elsôsorban a megigazulás so-
rán érvényesül az Isten és ember között a bûnbocsánat révén helyreállt kap-
csolatban (1kor 1,4; róm 3,24; 5,2.21), de kifejezést nyerhet Istennek vala-
miféle különleges ajándékában is, mint például a Pálnak szóló apostoli meg-
bízatásban (1kor 3,10; 15,10; gal 2,9; róm 12,6). a kegyelem hasonló 
megnyilvánulásai közé tartozik a szóban forgó igeszakaszban az adakozás-
ban való részvétel lehetôsége is. mivel az apostol 2kor 8,1-ben errôl a lehe-
tôségrôl kifejezetten mint „Istennek a kegyelmérôl” beszél, a  semmi-
képpen sem tekinthetô a pogány eredetû keresztyén gyülekezetek „hálája” 
kifejezésének a jeruzsálemi keresztyének iránt, vagy még ennél is egysze-
rûbben: „adománynak”, illetve „adakozásnak”, ahogy az új protestáns fordí-

228 Bővebben lásd BHH 3. 1823—1824., 2178—2179. kol. Beilner: EWNT 3. 529. 
kol.

229 Lásd még az I. fejezet 2. alfejezetének b) pontja alatt.
230 Conzelmann: ThWNT 9. 384—385. o. Lásd még Berger: EWNT 3. 1095. kk. 

kol.
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tás 2kor 8,4.6.19-ben, de a jelen esetben, 1kor 16,3-ban is hozza — holott a 
 szó ez utóbbi esetben is nyilván többet jelent emberi jótékonykodásra 
nyíló alkalomnál.231

a LevéLréSzLet kIBontáSa (1) Miután Pál a korinthusi gyülekezet 
sokféle gondját-baját számba vette, és mindegyikre az evangélium alap-
ján kínált megoldást, levele végén még rátér néhány szükséges útbaiga-
zításra vagy tájékoztatásra, így a jeruzsálemi szentek, azaz Krisztusban 
hívő testvérek javára folyó gyűjtésre is. Soraiból az a benyomása tá-
mad az embernek, hogy nem most beszél erről a kezdeményezésről 
először a gyülekezetnek, különben bővebben kellene tájékoztatni őket 
annak jelentőségéről és a vele kapcsolatos teendőkről. Feltehetően már 
első korinthusi tartózkodásakor szívükre helyezte ezt az ügyet, csak 
még nem látta elérkezettnek az időt a véghezvitelre.

Most a gyűjtés rendjén való és tisztességes lebonyolítását lehetővé 
tevő eljárás érdekében meghozott rendelkezéseit ismerteti, amikép
pen ezt már Galácia gyülekezeteinek esetében is megtette. A korin-
thusiak ebből a megjegyzésből mindenekelőtt megtudhatják, hogy az 
apostol által szorgalmazott ügy nem szorítkozik egyetlen gyülekezetre, 
vagyis a Korinthusban levőre. A leveleiben elszórt megjegyzéseiből 
következtethetünk a galáciai gyülekezetek mellett más görög városok 
keresztyén közösségeinek (vö. 2Kor 9,2), valamint Filippi, Thesszalo-
nika és Bérea makedón gyülekezeteinek részvételére (vö. 2Kor 8,1kk; 
9,2.4) az adakozásban. Mivel ApCsel 20,4 közlése alapján a Jeruzsá-
lembe tartó küldöttség tagjainak sorában ázsiai keresztyének is voltak, 
ugyanezt feltételezhetjük az Asia provinciában található Efezusban és 
környékén keletkezett gyülekezetekről is. Láthatóan minden páli ala-
pítású gyülekezet megmozdult, ezzel is jelezve azt, hogy a gyűjtés cél-
ja a segítségnyújtás mellett egyúttal testvéri kéznyújtás is a pogány erede-
tű keresztyénség részéről az egyetemes egyház zsidó eredetű ágának. 

A lebonyolítással kapcsolatos rendelkezések sem csupán a korin-
thusiakra szabottak, hanem a többi gyülekezetre is vonatkoznak. A 
mindig kényes pénzügyek intézésére ugyanis most különösképpen oda 
kell figyelni, mert könnyen érheti vád az apostolt, hogy a maga hasz-

231 Vö. Thrall 1994, 549. o.
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nára szorgalmazza az adakozást, de a gyülekezeteket is, hogy az ado-
mányokból visszatartanak a maguk céljaira. Ha nem történik minden 
áttekinthetően és ellenőrizhetően, a nagy erőfeszítést igénylő gyűjtés-
ből több kár származik, mint áldás.

(2—3) Az adakozás lefolytatásának rendjét illetően Pál lényegében 
két szempontot tart fontosnak. Egyrészt az adományok legyenek ön-
kéntesek és nem megterhelők, még a szerény körülmények között élők 
számára sem (lásd 2Kor 8,3.8.11kk). Ezért minden hét első napján, 
tehát az istentisztelet napján, vasárnap a gyülekezet tagjai közül kiki 
magánál tegye félre, amit odaszán. Így nem egyszerre kell előterem-
teni valamiféle tisztességes összeget, hanem lépésről lépésre, hétről 
hétre hűségesen félretenni némi pénzt, s akkor sok kicsi sokra mehet. 
Ami ilyen módon felgyülemlik, azt tartsa mindenki magánál, és csak 
magával vessen számot, nehogy a nyilvánosság rossz érzéseket, vetél-
kedést vagy szégyenkezést támasszon. A jókedvű adakozás kedvéért 
tanácsolja az apostol azt is, hogy abból adjon az adakozó, ami alkalom
adtán sikerül neki. Az ókori társadalomban kevés embernek volt rend-
szeres jövedelme. A legtöbb kézművesnek vagy rabszolgának még tar-
talékja sem volt. Csak abból adhatott, ami alkalomadtán csurrant-csep-
pent. Senki ne gyötörje tehát magát, ha egyik héten nem tud annyit 
félretenni, mint az előzőn. 

Azért is megszívlelendő ez a tanács, mert kínos lenne, ha csak akkor 
indulnának gyűjtések, amikor az apostol megérkezik a gyülekezet-
be. Pál az álláspontját nem indokolja, de ismerve a korinthusi helyzet 
néhány vonását, arra következtethetünk, hogy a sebtében lefolytatott 
gyűjtés ellenkezést váltana ki, és egyúttal önkényes eljárás látszatát 
keltené az apostol részéről. Pedig ő mindenképpen ragaszkodik az ada-
kozás egyedül elfogadható indítékához, a testvéri szeretethez.

Amikor viszont majd megjelenik, a gyűjtés eredményének együtt 
kell lennie, hogy mielőbb eljuttathassák a jeruzsálemi testvérekhez. 
Pál most nem említi, hogy vele jönnek a többi gyülekezet küldöttei is, 
magukkal hozva a küldő gyülekezetek adományait is (lásd 2Kor 9,4—5). 
Már maga ez a körülmény is megköveteli, hogy a korinthusiak adako-
zása is befejeződjék addigra. Akkor már csak a gyülekezet küldöttségének 
megválasztását kell lebonyolítani, hogy a korinthusiaknak osztályrészül 
jutott kegyelem eredményét elvigyék Jeruzsálembe. Tanulságos az 
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a körültekintés, ahogy Pál a közösség pénzügyeit intézi. Az adományt 
vivő embereket nem ő jelöli ki, hanem rábízza a feladatra alkalmasnak 
talált gyülekezeti tagok kiválasztását azokra, akiktől az összeg ered. 
Ők adjanak számot a segély sorsáról a gyülekezetnek, amikor majd 
visszatérnek. Az apostol rendkívül aggályosan vigyáz, nehogy kétes 
pénzügyeknek akár csak a látszata miatt is megrendüljön szolgálatának 
a hitele (vö. 1Kor 9,15; 2Kor 2,17). 

(4) Pál most még nem biztos abban, hogy a gyülekezetek küldött-
ségével ő is elutazik-e. Ez nyilván az adakozás végeredményétől függ. 
A később írt Római levélből ismerhetjük azt az aggodalmat és nyugta-
lanságot, amellyel erre a jeruzsálemi útra készül, és bizonyára nem ok 
nélkül kéri a római testvérek imádságát azért, „hogy a jeruzsálemi 
szolgálata kedves legyen a szenteknek” (15,31). Egy kedvetlenségre 
utaló szűkkeblű adomány nem érheti el célját, árt a zsidó eredetű és 
pogány eredetű egyházrészek egysége ügyének, és lehetetlen helyzetbe 
hozza az ezért fáradozó apostolt. Ha viszont az adomány méltó lesz 
arra, hogy a küldöttség vezetőjeként ő is elmenjen, akkor a többiek 
az ő kíséretében fognak Jeruzsálembe menni. Minden újszövetségi 
adat azt támasztja alá, hogy ez így is történt.

2. a gyülekezet meglátogatásának terve  
(16,5—9)

(5) El fogok menni hozzátok, miután áthaladtam Makedónián;1 
mert keresztülmegyek Makedónián, (6) hozzátok menet pedig 
adott esetben ott is maradok, vagy át is telelek,2 hogy azután ti 
bocsássatok el engem oda, ahová továbbmenni kívánok.3 (7) Mert 
nem akarlak ez alkalommal titeket csupán átutazóban látni, re
mélem ugyanis, hogy valamennyi időt nálatok maradhatok, ha az 
Úr megengedi. (8) Viszont maradnék Efezusban4 pünkösdig.5 (9) 
Tágas és ígéretes ajtó6 tárult fel ugyanis előttem, és az ellensze
gülő is sok. 
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a Szöveg érteLme 1Makedónián: római tartományról, másképpen pro-
vinciáról van szó, amely a mai görögország északi részén terült el. Ide érke-
zett az apostol, amikor a kis-ázsiai tróászból átkelt az európai szárazföldre 
(apCsel 16,8kk). munkássága nyomán több gyülekezet is alakult ezen a te-
rületen, mint például a filippi (apCsel 16,11kk), a thesszalonikai (apCsel 
17,1kk) és a béreai (apCsel 17,10kk). Pál több levelet írt Filippibe232 és thesz-
szalonikába, és nemegyszer említi máshová írt leveleiben is az ottani gyüle-
kezetek tagjait (például 2kor 1,16; 2,13; 7,5; 8,1).

2át is telelek: mivel Pál pünkösdig még efezusban kíván maradni (lásd 8. 
vers), könnyen elôfordulhat, hogy tervezett korinthusi tartózkodása bele-
nyúlik a téli idôszakba. télen viszont az ókori útviszonyok miatt nem volt 
tanácsos útra kelni sem a szárazföldön, még kevésbé a tengeren. a Földkö-
zi-tenger minden szegletében igen élénk volt a hajóforgalom, de ez jósze-
rével csak az évnek a „tavasztól kora ôszig”233 terjedô idôszakára vonatkozik. 
más idôpontban a gyakori viharok miatt a hajóskapitányok csak vonakodva 
indultak útnak (lásd apCsel 27,9kk). 

3ahová továbbmenni kívánok: a  fordulat igealakja felté-
teles módban és jelen idôben (coniunctivus imperfecti) áll, és a görög nyelv 
ezzel valamilyen cselekvés végrehajtásának szándékát is kifejezheti (praesens 
de conatu).234 a fejezet 4. versébôl már kitûnt, hogy nem bizonyos az az úti 
cél, amelynek irányában a következô látogatása után Pál el fogja hagyni a 
gyülekezetet. Csak késôbbi közléseibôl tudjuk, hogy végül is jeruzsálembe 
tartva távozott tôlük (róm 15,25—26.31). 

4Efezusban: kis-ázsia nyugati szegletében feküdt a római asia tartomány 
(lásd 19. vers), amelynek fôvárosa volt az égei-tenger mentén fekvô for galmas 
kikötô, efezus. Itt tartózkodott a prokonzul, a római Birodalom helytartója. 
az apostolok cselekedetei szerint Pál harmadik missziói útján közel három 
éven keresztül végezte itt gyülekezetalapító munkáját. Lukács ebbôl az idô-
bôl Pálnak a zsidó fôpap hét fiával történt összetûzését és az ötvösök zavargá-
sát beszéli el. De hogy efezusban még sok minden történt ezen kívül, azt Pál 
néhány megjegyzése alapján sejthetjük (vö. 1kor 15,32; 16,9; 2kor 1,8). 

5pünkösdig: görögül . az elnevezés szó szerinti jelen-
tése: az ötvenedik, tudniillik a húsvét ünnepét követô ötvenedik nap. Pál 
efezusi tartózkodásának határidejét a zsidó ünnepkörnek ezzel a jeles nap-
jával adja meg, amely tulajdonképpen az aratási hálaadás alkalma volt, és 

232 Lásd Cserháti 1976, 9. kk.
233 BHH 3. 1696—1697. kol.
234 Lásd BD 319. §.
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régtôl fogva jeruzsálembe irányuló zarándoklattal járt együtt. a krisztus 
elôtti idôben keletkezett jubileumok könyve a szövetségkötés emlékünne-
pének tartja (6,17.19kk), míg a rabbinizmus a templom pusztulása után a 
törvényadás emlékének szentelte. 

6Tágas és ígéretes ajtó: az ajtó metaforikus, átvitt értelmû használatával 
többször is találkozhatunk az Újszövetségben. Szemléltetheti a végidôk ese-
ményeinek közelségét (mk 13,29 és párh.; mt 24,33; jak 5,9; jel 3,20), de a 
lehetôségek megnyílását is. Szemléletessé teheti Isten és ember kölcsönös 
közeledését: „Isten minden korlátozás nélkül nyitottá válik az ember számá-
ra, és az ember is megnyílik a hitre és megtérésre való készségében Isten 
számára (jel 3,7—8.20). Isten ugyanakkor kegyelmében megnyithatja az ajtót 
a pogányok elôtt a hitre (apCsel 14,27), s megnyithatja a misszió munkásai 
elôtt az ajtót a sikeres szolgálatra” (1kor 16,9; kol 4,3) — írja reinhard kratz.235 
az ajtó szónak ez a metaforikus használata a rabbinizmusban is gyakori.236 
jelen esetben Pál az ajtó képével szemléltetett missziói lehetôséget két jel-
zôvel írja körül: . Szó szerint így kellene fordítanunk: nagy 
és erôteljes. De az ajtó képéhez jobban illik a választott megoldás. 

a LevéLréSzLet kIBontáSa (5—7) Pál a levél sokrétű útmutatásával 
sem lát a gyülekezetben felmerült minden gondot örökre elintézettnek. 
Továbbra is kapcsolatban akar maradni velük, mert apostoli megbí-
zatásába nemcsak az útnak indítást, hanem a megérkezés biztosítását, 
nemcsak új missziói területek meghódítását, hanem azok megtartását 
is beleérti. Az életre hívott gyülekezetek éppen ezért változatlanul rá 
vannak szorulva a „kereszt igéjén” tájékozódó apostoli „utógondozás-
ra” (vö. 1Kor 11,34b). „Az összes gyülekezet gondjának” (lásd 2Kor 
11,28) ez a magára vállalása minden bizonnyal sok időt és erőfeszítést 
igényelt Páltól. Ennek ellenére igyekezett a lehető legjobban megfelel-
ni a feladatnak. Mivel pedig a levél útján történő kapcsolattartást olyan 
szükségmegoldásnak tekintette, amely a személyes jelenlétet nem pó-
tolhatja (vö. 1Kor 5,3; 2Kor 10,1—2; 13,2.10; Gal 4,18),237 alkalomadtán 
tervbe vette a már gyökeret vert gyülekezetek felkeresését. 

Feltehetően ezek a meggondolások állhatnak annak az ígéretnek a 

235 EWNT 398. kol.
236 Bill 3. 484—485. o.
237 Lásd Cserháti 1982, 212—213. o.
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hátterében, hogy miután a Makedónián keresztül vezető szárazföldi 
útvonalat választva áthaladt a tartományon, el fog menni a korin
thusi hívekhez is. A macedóniai gyülekezeteket felkeresi ugyan, de 
ezek meglátogatását túlzásnak tűnik hivatalos „vizitációnak”238 tekin-
teni, hiszen csupán keresztülmegy Makedónián. Viszont adott eset
ben, ha a dolgok úgy alakulnak, Korinthusban ott is maradna hosszabb 
ideig. 

Ha számításba vesszük, hogy pünkösd után szándékozik útra kelni 
Efezusból (lásd 8. vers), és hogy gyalog az út Macedónián keresztül 
hozzávetőlegesen egy hónapot vesz igénybe, akkor a korinthusiaknál 
néhány hónapot is eltölthet az ősz kezdetéig. Sőt még többet is, ameny-
nyiben úgy dönt, hogy a tél közeledtével nem indul tovább, hanem 
náluk telel át. Minden jel szerint az apostol terve — néhány közbejött 
bonyodalmat nem számítva (vö. 2Kor 1,15.23; 2,1.9; 7,5)239 — végül is 
megvalósult, és valóban hosszabb időt tölthetett a gyülekezetben. Erre 
következtethetünk a Római levél néhány megjegyzéséből is (15,25kk). 
Ezenkívül a tekintélyes B és D kódexek Korinthusból keltezik ezt a 
terjedelmes levelet,240 ami megfelelhet a valóságnak. Ha pedig így van, 
akkor Pálnak annyi időt kellett Korinthusban töltenie, hogy beleférjen 
a Római levélnek úgy a megfogalmazása, mint a lediktálása. 

Pál reménysége szerint látogatásának végeztével a korinthusi gyüle-
kezet tagjai fogják elbocsátani oda, ahová továbbmenni kíván. A 
magyarázók többsége szerint ezen az elbocsátáson az utazás anyagi 
feltételeinek biztosítása értendő.241 Ez az igény azonban aligha egyez-
tethető össze az apostol ragaszkodásával az anyagi függetlenséghez 
(vö. 1Kor 9,12). Sokkal inkább lelki indítékokat kereshetünk kérésének 
hátterében. Az a görög szó, amellyel kívánságát kifejezésre juttatja 
(), mindenekelőtt az Apostolok cselekedeteiről írt könyvben 
(15,3; 20,38; 21,5), de a Római levélben is (15,24), ünnepélyesebb 
jellegű elbocsátást fejez ki egy olyan útra, amelynek kimenetele rend-
kívül fontos, de kétséges. Sok esetben a visszamaradók jó darabon 

238 Lásd Fee 1987, 818. o.
239 Vö. az I. fejezet 2. alfejezetének b) pontjával.
240 NA27 440. o.
241 Például Schrage 1991—2001, 4. 438. o. és 86. jegyz. Lindemann 2000, 379. o.
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elkísérik az útra kelőket. Akik ezt teszik, azok bizonyára jó viszonyban 
vannak az elbocsátottakkal, és egyetértenek útjuk céljával. Erre a lelki tá-
maszra Pálnak múlhatatlanul szüksége van, bárhová kíván tovább
menni.

Ha úgy dönt, hogy a jeruzsálemieknek szóló gyűjtés eredményét 
maga is elkíséri (lásd 4. vers), akkor szorongással kel útra, mert az ado-
mány fogadtatása felől kétségei vannak (lásd Róm 15,30kk). Ha pedig 
másfelé indul, akkor ez szívügyének, a gyűjtésnek a kudarca miatt fog 
történni, ami pedig nem kevésbé fog lelkére nehezedni. 

Pál terve szerint tehát hosszabb időt töltene a korinthusi gyüleke-
zetben, mert nem akarja őket csupán futólag, átutazóban látni. 
Reméli, hogy valamennyi időt náluk maradhat. A gyülekezetben 
való elidőzésnek ez a vágya figyelemre méltó, amennyiben számolunk 
az apostolnak azzal az elszánt missziói lendületével, amellyel még az 
Úr eljövetele előtt el akarja vinni az evangéliumot a föld végső hatá-
ráig, vagyis Hispániáig, a mai Spanyolországig, az akkor ismert világ 
legnyugatibb pontjáig (Róm 15,28; 1Kel 5,7). Mégis, abból az életből, 
amely egy ilyen nagyívű terv megvalósításához amúgy is szűkös, kész 
hosszabb időt a korinthusiakra áldozni. Ezért mindenképpen az értük 
is felelős szeretet megnyilvánulását kell látnunk elhatározásában. Pedig a 
levélből jól kivehető, hogy a korinthusiak igen sok gondot okoztak 
apostoluknak, ugyanakkor nem tartoztak a könnyen kezelhető gyüle-
kezetek közé. A második korinthusi levélből és a Római levélből kive-
hetően (2Kor 2,12—13; 7,5kk; Róm 15,25kk) végül is utazását itt, az 
első levélben közölt terve szerint bonyolította le, és valóban újra hosz-
szabb időt töltött a gyülekezetben. Tette ezt annak ellenére, hogy idő-
közben a korinthusi hívekhez fűződő viszonyának nehéz próbatételt 
kellett kiállnia (lásd 2Kor 2,1kk; 7,5kk). Irántuk való szeretete és el-
kötelezése ugyanis nem igazodhat az ő magatartásukhoz, ezért ha Ura, 
Jézus Krisztus megengedi (Jak 4,15), akkor személyesen kíván hosz-
szabb időre megjelenni közöttük. Mert egyáltalán nem bizonyos, hogy 
az ő terve megegyezik Urának vele kapcsolatos terveivel, amint ez a 
helyzet a későbbiek során be is következett (lásd 2Kor 1,15kk).

(8—9) Pálnak későbbre kell halasztania tervezett látogatását. Éppen 
az imént említette, hogy távolabbi terveit Urának akarata alá rendeli. 
De így van ezzel a levél megírásának idején is. Akkor még úgy látta 

Korinthus.indd   771 2008.04.02.   8:22:46



772

ugyanis, hogy pünkösdig még Efezusban kellene maradnia. Ha a 
meglehetősen gyér adatokból levonhatunk következtetéseket, akkor 
az első korinthusi levél írásba foglalását Kr. u. 54 vagy 55 telére tehet-
jük, hiszen az apostol levelét legkorábban a hajózás tavaszi újraindítá-
sával juttathatta át az Égei-tengeren a címzettekhez. Ebben az esetben 
nem lehetett több hátra pünkösdig bő két hónapnál. Bizonyára nem 
kényelmi szempont szólt a pünkösdig tartó haladék mellett, hanem 
Krisztus akaratának felismerése. 

Valószínűleg ezúttal Urának erről a döntéséről nem közvetlen su-
gallat révén szerzett tudomást, noha ilyen eset sem lenne példa nélkül 
való (lásd 2Kor 12,9), hanem apostoli fáradozásának pillanatnyi állásából 
szűrte le. Tágas és ígéretes ajtó tárult fel előtte ugyanis, vagyis 
Efezusban, és talán környékén is sokan voltak készen az evangélium 
meghallgatására és hittel fogadására. Ilyen kedvező lehetőség nem áll 
minden időben az ige hirdetőjének rendelkezésére. Amikor az Isten 
megadja, akkor kell megragadni az alkalmat, mert akkor érkezett el „az 
üdvösség napja” (lásd 2Kor 6,2; vö. Mt 9,35kk). 

Úgy látszik, a Krisztus mellett döntők számának növekedése Efe-
zusban is kiváltotta az ellenszegülők megsokasodását, és hirtelen sok 
ellensége támadt az apostolnak. Nem lehetünk bizonyosak abban, hogy 
Pál ezzel a megjegyzéssel az Apostolok cselekedeteiben említett és az 
efezusi zsidók részéről támadt ellenállásra (19,9.13—14)242 vagy az öt-
vösök „zavargására” (19,23kk)243 utal. De bármit is takar a megfogal-
mazás, ha most eltávozna Efezusból, az meghátrálás volna a helyzetből 
adódó kihívások elől. 

242 Grosheidét idézi Schrage 1991—2001, 4. 441. o. 100. jegyz.
243 Így Fee 1987, 821. o.
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3. timóteus ajánlása, apollós kimentése 
(16,10—12)

(10) Ha pedig Timóteus1 megérkezik hozzátok, ügyeljetek arra, 
hogy ne legyen oka félelemre irányotokban;2 mert az Úr munká
jának eszköze, mint én is. (11) Tehát nehogy valaki őt semmibe 
vegye! Ellenben bocsássátok el őt békében, hogy eljöhessen hoz
zám, mert várom őt a testvérekkel együtt.3 (12) Ami pedig Apol
lós4 testvért illeti, nyomatékosan kértem5 őt, hogy menjen el a 
testvérekkel6 hozzátok; ám semmiképpen nem állt szándékában, 
hogy most menjen. El fog azonban menni, ha majd alkalmasnak 
látja az időt. 

a Szöveg érteLme 1Timóteus: timóteusról már volt szó 1kor 4,17-ben. 
ezért a legfontosabb tudnivalókat róla lásd ott, a 8. számú szövegértelmezô 
jegyzetben.

2ne legyen oka félelemre irányotokban: a pontos és kissé körülményes 
fordítás elengedhetetlen a helyzet helyes megítéléséhez. Pál timóteus szem-
szögébôl közelíti meg a dolgot. nem a korinthusiak akarják megfélemlíteni 
ôt, hanem magatartásuk alapján valami miatt ô tart tôlük.

3testvérekkel együtt: a kijelentés nem egészen egyértelmû. Lehetséges, 
hogy a bôvítmény a timóteusra mutató névmáshoz kapcsolódik, és akkor 
az apostol ôt és a vele utazó testvéreket is várja, akik közül az egyiket az 
apCsel 19,22-ben említett erasztosszal azonosíthatjuk. De szavai érthetôk 
úgy is, hogy a környezetében levô testvérekkel együtt várják a visszaérkezô 
timóteust. nehezen eldönthetô vita van a magyarázók között a két lehetôség 
felett, de az összefüggésre, különösen a 12. versben található „testvérekkel 
együtt” fordulatra tekintve az elsô feltevés tûnik valószínûbbnek.244

4Apollós: ôt is ismerjük a levél elejérôl, ahol több ízben is szó esik róla. 
Bôvebbet az 1,12-höz írt 9. számú szövegértelmezô jegyzetbôl tudhatunk 
meg felôle.245

5nyomatékosan kértem: a görög szövegben  határozószó van, ami 
idôi jelentéssel is rendelkezik, és így apollós felé gyakran elhangzó kérésre 
is gondolhatunk. ám mivel nem valószínû, hogy a „testvérek” túl sûrûn in-

244 Magáról a vitáról lásd Schrage 1991—2001, 4. 445. o. 119., 120. jegyz.
245 Újabban megjelent róla Gémes István alapos monográfiája.
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dultak volna útnak korinthus felé, az apostol bizonyára inkább nyomatéko-
san kérte munkatársát, mint gyakran. 

6a testvérekkel: a kifejezésben említettek személyazonosságát a mai ol-
vasó számára ebben az esetben is homály fedi. talán azokról a krisztusban 
hívô testvérekrôl van szó, akik timóteust is kísérték, de lehetnek azok is, 
akik éppen a befejezéshez közel álló elsô korinthusi levelet fogják elvinni a 
címzett gyülekezethez.246 

a LevéLréSzLet kIBontáSa (10—11) Levele végén Pálnak még  
gondja van arra, hogy a levelében már elismerő szavakkal jellemzett 
(lásd 4,16—17), szeretett munkatársának küldetését előkészítse a gyü-
lekezetben. Timóteust az apostol gyakran küldte maga helyett olyan 
gyülekezetekbe, amelyek sorsáért aggódott (vö. 1Thessz 3,2.6; Fil 2,19), 
és most a korinthusiak között kell őt képviselnie. Valószínűleg Timó-
teus még a levél befejezése előtt útnak indulhatott, de Pál számítása 
szerint csak levele vétele után fog megérkezni hozzájuk. Levelét 
ugyanis a rövidebb ideig tartó tengeri úton küldhette, Timóteusnak 
viszont a Makedónián át vezető, több időt igénylő útvonalat jelölhette ki. 
Ezt a feltételezést támasztja alá Lukács értesülése (ApCsel 19,22) és a 
Filippi levélben található adat is (2,19).

Timóteus megbízatásával kapcsolatban három kérdés vár tisztázás-
ra. Először is mi az a nyomós ok, amely miatt útra kellett kelnie? Ab-
ban a korban még a Római Birodalom aránylag jó útviszonyai között 
is nehéz, időigényes, költséges és kockázatos vállalkozás volt az utazás, 
amelytől Timóteus joggal vonakodhatott volna. De a korinthusiak által 
írt levélben jelzett kérdések (lásd 7,1; 8,1; 12,1) és a közülük érkezett 
testvérek közlései (lásd 1,11; 16,17) alapján felmérhetjük, hogy meny-
nyi olyan, súlyos következményekkel fenyegető fejlemény tört felszín-
re, amelyekben Timóteusnak Pál felhatalmazásával intézkednie kellett, 
„emlékeztetve őket az apostol útjaira” (4,17). Valószínűleg megbízást 
kapott a jeruzsálemi gyülekezetnek szóló gyűjtés szorgalmazására is 
(lásd 16,1kk).

A Timóteus fogadtatását előkészítő sorokból az apostol érte érzett 
aggodalma is félreérthetetlenül kitetszik. Ezért köti a gyülekezet tag-

246 Vö. Schrage 1991—2001, 4. 446. o. 126. jegyz.
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jainak lelkére, hogy amikor majd Timóteus megérkezik hozzájuk, 
ügyeljenek arra, hogy ne legyen oka félelemre irányukban. Ez vi-
lágos beszéd. Ha Timóteusnak nem sikerül a bajokat megszüntetnie, 
az okot nem az ő alkalmatlanságában vagy határozatlanságában kell 
keresni, hanem a gyülekezet magatartása által benne kiváltott félelemben. 
Sok közöttük ugyanis az önhitt, uralkodni vágyó keresztyén (lásd 1Kor 
4,8), akik nemhogy a munkatárssal, hanem magával az apostollal is 
készek szembeszegülni (lásd 1Kor 4,21; 2Kor 13,2). Pedig sem Timó-
teus, sem Pál nem önhatalmúlag lép fel közöttük. Az Úr munkájának 
eszköze ő is, éppen úgy, mint Pál. Aki tehát becsüli és szereti az Úr 
Jézust, az ő szolgálatukat is készségesen elfogadja. Ezért nehogy va
laki őt semmibe vegye, figyelmezteti olvasóit az apostol, mert — és ez 
az intelem ki nem mondott értelme — magával az Úrral kerül szembe. 
Tehát ellenszegülés helyett feladata végeztével bocsássák el őt útjára 
békében, mint szeretett és megbecsült testvért, hogy visszatérhessen 
Pálhoz, aki feszülten várja őt és a vele érkező testvé reket. 

Ha a Timóteust ajánló sorok sovány adataiból nehéz volt valós képet 
kihámozni küldetésének természetéről és körülményeiről, akkor vég
eredményéről szinte lehetetlen bármit is mondani. A második korin-
thusi levélből tudjuk, hogy nem sokkal a levél megírása után bizalmi 
válság támadt az apostol és gyülekezete között, és amikor Pál ezért 
váratlanul áthajózott Korinthusba, a helyzet még jobban kiéleződött 
közöttük (vö. 2Kor 2,1—11; 7,5—13). Ezek szerint — legalábbis úgy 
tűnik — Timóteusnak nem sikerült Pál képviseletében úrrá lenni az 
ellentéteken és kilengéseken. Amikor azután Pál Tituszt küldi a gyü-
lekezethez, rendeződnek a dolgok, és az apostol és a korinthusiak kö-
zött helyreáll a béke. Timóteus küldetésének ez a feltételezhető siker-
telensége azonban feltehetően nem változtatott az apostol és közötte 
addig meglévő bizalmas munkatársi, sőt szinte apára és fiára jellem-
zően (lásd 1Kor 4,17) szoros kapcsolaton. A második korinthusi levél 
küldőjeként ugyanis „Timóteust, a testvért” is megnevezi. 

(12) Míg Timóteus vállalta az utat, a másik munkatárs, Apollós vo-
nakodott elmenni Korinthusba. Vele kapcsolatban is három kérdést 
próbálnak tisztázni a levél magyarázatára vállalkozók. Mi lehetett az 
oka Apollós húzódozásának? Miért tudatja Pál a korinthusiakkal olyan 
nyomatékkal, hogy Apollós látogatásának elmaradása nem rajta mú-
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lott? Végül pedig: kinek az akarata az, amely az utazásra alkalmas idő 
felől dönt?

Apollósról az Apostolok cselekedetei alapján (18,24kk) tudjuk, hogy 
már korábban, még Pál odaérkezése előtt hirdette az evangéliumot 
Efezusban, ahol most a levél tanúsága szerint újra jelen van, ezúttal 
Pállal együtt. Időközben a korinthusi gyülekezetben is munkálkodott 
(ApCsel 18,27) — Pál szép képével kifejezve — a frissen plántált gyüle-
kezet „öntözésén” (1Kor 3,6), megerősítésén. Apollós gyaníthatóan 
nagy hatást gyakorolhatott a gyülekezetre, mert körülötte is kialakult 
egy olyan csoportosulás a pártoskodásra hajlamos közösségben, amely 
reá esküdött (lásd 1Kor 1,12). Meglehet, Apollós éppen a gyülekezetre 
gyakorolt hatása miatt nem tartja most még kívánatosnak a korinthusi 
látogatást. „Apollós nem akar menni addig, amíg van Korinthusban 
egy az apostollal szemben álló Apollós-párt.” Vagy: „Apollós nem akar 
követőiben személyi kultuszának új lendületet adni.”247 De természe-
tesen Apollósnak ezer más oka is lehetett a Korinthusba történő utazás 
elhalasztására, ám támpontok híján egyetlenegyről sem tudunk bizo-
nyosat mondani. Hogy mikor lesz „alkalmasabb” az idő a látogatás 
megejtésére, arról nem esik szó.

Amivel Pál Apollós magatartását jellemzi, inkább a saját szempont-
jából látszik fontosnak, mintsem munkatársáéból. Bár úgy tűnik, Pál 
nem volt féltékeny Apollósra, mert nem tulajdonít neki alárendelt szerepet 
a közöttük levő munkamegosztásban (lásd 1Kor 3,5—9), mégis szük-
ségesnek látja ezt a tényt — talán nem is egészen ok nélkül — a gyüle-
kezetben is tudatosítani: ha Apollós nem látogatja meg őket, az nem 
rajta, azaz Pálon múlik. Ő mindent megtett, hiszen nyomatékosan 
kérte őt, hogy menjen el a Korinthusba készülő testvérekkel együtt 
hozzájuk, de akinek nem állt semmiképpen szándékában, hogy 
most menjen, az Apollós volt. 

Mivel a szándékot kifejező görög szó () a szövegben minden 
közelebbi meghatározás nélkül áll, már az ókortól kezdve sokan Isten 

247 Robertson—Plummert, illetve Klauckot idézi Lindemann 2000, 382. o. Lásd 
még Schrage 1991—2001, 4. 447. o. 135. jegyz.
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akaratára gondoltak, és nem Apollóséra.248 Az összefüggésbe azonban 
ez az elképzelés nem simul bele, hiszen ha Isten akaratáról lenne szó, 
Pál bizonyára nem próbálná annak megváltoztatására bírni Apollóst. 
Apollós viszont nem zárja ki, hogy elmenjen Korinthusba, ha majd 
alkalmasnak látja az időt. Hogy elment-e később, vagy sem, arra nem 
találunk utalást az Újszövetségben. De életének és szolgálatának to-
vábbi alakulásáról sem tudunk sokat. Csupán Tit 3,13 szerint ő az egyik 
testvér, akinek Pál segítséget kér a címzettől. Ezenkívül néhányan, 
köztük Luther is, benne látják a Zsidókhoz írt levél szerzőjét. 

4. Befejezô intelmek, kérések (16,13—18)

(13) Legyetek éberek, álljatok helyt a hitben, viselkedjetek fér
fiasan, teljetek meg erővel!1 (14) Minden dolgotok szeretetben 
menjen végbe!

(15) Megkérlek2 pedig titeket, testvéreim — tudjátok Sztefanász3 
háza népéről,4 hogy Akhaia5 első hajtása6 ők, és a szentek7 szol
gálatára rendelték magukat —, (16) hogy8 ti is rendeljétek alá ma
gatokat9 az ilyeneknek és minden velük munkálkodónak és fára
dozónak.10 (17) Örülök továbbá Sztefanász, Fortunátusz és Ak
haikosz11 jelenlétének, mert a ti hiányotokért kárpótolnak ők. (18) 
Megnyugtatták ugyanis az én lelkemet és a tieteket is. Vegyétek 
észre tehát az ilyeneket! 

a Szöveg érteLme 1Legyetek éberek, álljatok helyt a hitben, visel-
kedjetek férfiasan, teljetek meg erôvel: ezek a búcsúzásul az olvasó lelké-
re helyezett intelmek érzékelhetôen egy ritmikus sorozattá állnak össze. a 
harmadik tagot kivéve mindegyik szó valamilyen formában megtalálható 
másutt is az Újszövetségben, de így együtt csak ezen a helyen szerepelnek. 
Formailag 1thessz 5,16—22-ben találunk hasonló összeállítást. — a „legyetek 
éberek” () felszólítás leginkább az eszkatologikus tartalmú szöve-
gekben fordul elô (például mk 13,34kk és párh.; Lk 12,27; 1thessz 5,6; jel 

248 Vö. Schrage 1991—2001, 4. 446. kk. 127—132. jegyz. Lindemann 2000, 381— 
382. o.
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3,2—3). az átvitt értelmû használata az ébrenlét állapotából indul ki.249 „áll-
jatok helyt” a görögben így hangzik: ! az  (felállítom) igének 
perfectumi, befejezett múltú alakjából képzett koiné görög szó.250 ahol az 
Újszövetségben elôfordul, elsôsorban a hitben való megmaradásra hívja fel 
a figyelmet (vö. 1thessz 3,8; gal 5,1; Fil 4,1). a „viselkedjetek férfiasan” for-
dulat az  formában elhangzó biztatás értelemszerû fordítása. mivel 
az  (férfi) szóból képzett igével van dolgunk, a „legyetek férfiak” fordítás 
(revideált károli-fordítás, új protestáns fordítás) igazolható ugyan, de nem 
szerencsés, mert a mai szövegkörnyezetben félreérthetô. ezenkívül bizonyá-
ra maga Pál sem akarta intelmét csupán a gyülekezet férfi tagjainak címezni. 
a „férfiasan” jelzô viszont már inkább a határozottság felé mutat. a negyedik 
intelem az eredeti szövegben így hangzik: . a szó csak így, ön-
magában áll, tehát nem mondja ki, hogy milyen tekintetben kellene a meg-
szólítottnak megerôsödnie. Lk 1,80 „lélekben”, 2,40 „bölcsességben”, ef 3,16 
pedig a „belsô emberben” való megerôsödésrôl szól. Bizonyára Pál sem a 
test megerôsödésére buzdít. 

2megkérlek: a  igének, amint ezt már 1kor 1,10-ben, 4,13.16-ban, 
14,31-ben és 16,12-ben is megfigyelhettük (lásd ott), változatos jelentés-
tartalma van, amely a kéréstôl az intésen át egészen a vigasztalásig terjed. 
ebben az esetben a kérés tûnik a helyzethez illônek, mégpedig nyomatékos 
formában.

3Sztefanász: Pál már említette ôt és háza népét 1,16-ban, mint akiket ô 
keresztelt meg. eszerint olyan családfô volt, akinek a hozzátartozói is ke-
resztyének lettek. valószínûleg házigazdája lehetett a nála összegyûlô hí-
veknek is (vö. 1kor 16,15kk; Filem 2; kol 4,15; róm 16,5),251 és emiatt azután 
a gyülekezetben is tekintélyt élvezhetett.

4háza népérôl: Pál ezzel a kifejezéssel a gyülekezet közösségi életének 
fontos elemét érinti. mindkét görög szó, amely ebben az összefüggésben 
elôfordul, az  és az  egyformán jelentheti a házat mint lakóhelyet, 
de átvitt értelemben a házban lakók összességét is. hogy jelentéstartalomban 
nincs különbség közöttük, azt éppen az bizonyíthatja, hogy a levél elején 
Sztefanász -áról beszél Pál (1,16), míg a most szóban forgó helyen Szte-
fanász -járól, de mindkét helyen átvitt értelemben a házban lakók kö-
zösségére gondol. a háznép abban a korban a mainál szorosabb gazdasági 
és társadalmi egység volt. alapja a férjbôl, a feleségbôl és a gyermekekbôl 

249 Varga 1992, 186. kol.
250 Steyer 1962, 104. o. 28N.
251 Vö. BHH 3. 1864. kol. Lásd még a következő szövegértelmező jegyzetet.
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álló szûkebb család volt, de a tulajdonukba került rabszolgák és azok hoz-
zátartozói is a ház népébe tartoztak. a háznép és az ahhoz tartozás rende-
zettebb viszonyokat tételezett fel, s ezt megteremteni jobbára a tehetôseb-
beknek sikerült. a tekintélyesebbek háza népét körülvette a házban nem 
lakó, de a családfônek lekötelezett „kliensek” csapata, akik bejáratosak voltak 
a házba, sôt el is várták tôlük, hogy idônként megjelenjenek.

az emberi együttélésnek ez a fontos góca jelentôs szerepet kapott a ke-
resztyén missziói munka során. olykor a háznép egésze keresztyén hitre 
tért (vö. apCsel 11,14; 16,14—15.31—32; 18,8; 1kor 1,16). ma már nehéz 
tisztázni, hogy vajon ennek a fontos lépésnek a megtétele a ház népébôl 
kinek-kinek személyes döntésére vagy a családfô elhatározására vezethetô-e 
vissza. 1kor 7,12kk-ben Pál olyan helyzettel is számol, amikor a házastársak 
közül csak az egyik fél lett a gyülekezet tagjává, a másik továbbra is pogány 
maradt. tehát hitbeli kényszer nem — vagy legalábbis nem minden esetben 
— érvényesült. a keresztyén háznép belsô viszonyai szolgáltatták az alapot 
az úgynevezett házi táblák mûfajának létrejöttéhez (vö. kol 3,18—4,1; ef 
5,22—6,9; 1Pt 2,18—3,7). ezek olyan szabályok voltak, amelyek a ház népe 
minden tagjának, férjnek, feleségnek, gyermekeknek, szolgáknak utat mu-
tattak a szeretetnek helyzetükhöz igazodó érvényesítésére. egy-egy hitre 
jutott háznép otthont adhatott úgynevezett házaknál lévô gyülekezeteknek 
(1kor 16,19; Filem 2; kol 4,15; róm 16,5). nem mindig világos, hogy a gyü-
lekezeten belül kisebb, csak a kliensek körét, illetve a környéken lakó híveket 
összegyûjtô alkalmak voltak-e ezek, vagy pedig a településen lakó egész 
gyülekezetnek adtak otthont.252 talán korinthusban is ilyen viszonyok között 
indult el az egyházi élet (vö. apCsel 18,7—8). Bár akadt gazdagabb gyüleke-
zeti tag, akinek a házában sok embernek helyet biztosító „átrium”, belsô 
udvar volt, ahol az egész gyülekezet elférhetett, de elôbb-utóbb kinôtték, és 
más megoldást kellett keresniük. valamilyen nyilvános termet kellett bérel-
niük (apCsel 19,9—10).253

5Akhaia: a görög félsziget középsô és déli részén fekvô terület, amelyet 
a római Birodalom kr. e. 146-ban bekebelezett, és augustus császár kr. e. 
27-tôl önálló provinciává tett. a tartományi székhely éppen korinthus lett, 
ahol a prokonzul is tartózkodott (lásd apCsel 18,12kk).254 a provincia ma-
gában foglalta a görög félsziget déli részét athén városával, a Peloponné-
szosz-félszigetet és az égei-tenger szigetvilágát.

252 Vö. Lampe 1989, 307—319. o.
253 Vö. Theißen 1983, 245. o. Meeks 1983, 75—77. o. Stegemann 1997, 240. kk.
254 Vö. BHH 1. 19—20. kol.
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6elsô hajtása: az  hagyományos fordítása: elsô zsenge. ez pedig 
ebben az összefüggésben nem felel meg pontosan az írói szándéknak. el-
tekintve attól, hogy a szó ma is élô jelentése friss, még nem fás termény, és 
ezzel Sztefanászt és háza népét nemigen jellemezhetjük, az ószövetségbôl 
eredô áthallás sem jöhet szóba. ott ugyanis az elsô kéve, az elsô gyümölcs 
a zsenge, amelyet az aratási hálaadó ünnepen mutat be áldozatul a kegyes 
izraelita (vö. 3móz 23,10kk; 5móz 26,1kk). az egyes területeken meginduló 
evangéliumhirdetés elsô eredményét Isten elé vinni áldozatul nyilvánvalóan 
nem éppen páli gondolat. maradjunk tehát ugyanennek a képes kifejezésnek 
1kor 15,20-ban választott fordítói megoldása mellett, ahol a feltámadott 
krisztusról mint a halottak közül megelevenedôk „elsô hajtásáról” esik 
szó.255 

7a szentek: ezen a helyen nem különleges életszentséggel rendelkezô 
embereket nevez meg az apostol, hanem összefoglalóan minden krisztusban 
hívô embert (vö. 2kor 13,12).256

8hogy: következetlenül szerkesztett mondattal, vagyis anakolutiával van 
dolgunk. a közbevetett mondat után Pál most megírja, hogy mire is kéri a 
korinthusi testvéreket. 

9rendeljétek alá magatokat: a gyülekezetnek szóló felszólítás, a 
 az elôzô versben Sztefanászra és háza népére jellemzô magatartást 
kifejezô igealak () módosult változata. tulajdonképpen szójátékot fel-
tételezhetünk: amiképpen Sztefanász és háza népe a szolgálat érdeke alá 
rendelik magukat, úgy rendelje alá magát irányításuknak a gyülekezet. az 
alárendelés tehát kölcsönös és mindkét esetben önkéntes! 

10fáradozónak: a levélben már többször is találkoztunk a  szóval és 
a belôle képzett igével (3,8; 4,12; 15,10.58). minden esetben az evangélium 
ügyében vállalt fáradozást érzékelteti.257

11Fortunátusz és Akhaikosz: ezekkel a nevekkel egyedül itt találkozha-
tunk. Csak annyit tudhatunk róluk, hogy olyan akhaia tartománybeli keresz-
tyének, akik felkeresték efezusban az apostolt.

255 Lásd ott a 3. számú szövegértelmező jegyzetet. Továbbá Varga 1992, 72. kol.
256 Bővebben lásd az 1Kor 14,33-hoz fűzött 13. számú szövegértelmező jegy-

zetben.
257 Bővebben lásd az 1Kor 15,10-hez fűzött 22. számú szövegértelmező jegyzet-

ben.
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a LevéLréSzLet kIBontáSa (13—14) Levele vége felé Pál a korin-
thusi testvérek jövőjéért aggódva még szeretne valamit lelkükre kötni. 
Búcsúzóul — meglepő módon — most nem a szemléletüket és gondol-
kodásmódjukat akarja helyes irányba terelni, hanem lelkileg fel akarja 
készíteni őket a helytállásra a várható megpróbáltatásokban. Legyetek 
éberek, álljatok helyt a hitben, viselkedjetek férfiasan, teljetek 
meg erővel — szól a lelkipásztori intelemsorozat az apostol részéről. 
Levelében nemegyszer irányította a gyülekezet figyelmét mindarra, 
amit egyedül Isten végezhet el közöttük (például 10,13; 15,10). De 
amit Isten el akar végezni, nem az ember nélkül akarja végbevinni. Aki 
rá hagyja dolgait, ezzel nem hagyhatja el magát (lásd Fil 2,12—13). Ke-
gyelme egyúttal serkentés is a testi és lelki készenlétre, a teljes erőbevetésre. 

A figyelmeztetés az elővigyázatosságra, a hitben való meggyökere-
zésre, a kockázatok bátor vállalására és az Isten által nyújtott erőfor-
rások elfogadására mind olyan intelem, amely az embert önmagával 
szemben folytatott harcra buzdítja, és amelyet a végidők megpróbáltatásai 
tesznek időszerűvé (1Thessz 5,4kk; 1Kor 7,29kk; Róm 13,11kk). Nem 
lenne meglepő, ha Pál ezúttal is elsősorban azoknak a rajongó korin-
thusi gyülekezeti tagoknak szánná intő szavait, akik azzal áltatják ma-
gukat, hogy amikor ők hitre és ennek révén a Lélek birtokába jutottak, 
tökéletes és megrendíthetetlen állapotba kerültek (lásd 1Kor 4,8). Bi-
zonyára őket szeretné Pál levele utolsó soraiban megóvni a könnyelmű 
elbizakodottságtól. Az elindulás még nem megérkezés. Mert ahogy már 
elébb írta: „Az idők vége eljött. Úgyhogy aki áll, ügyeljen arra, hogy el 
ne essék!” (1Kor 10,11—12) 

Az apostol tehát a hit küzdőterén egy harcos erényeit szeretné látni 
a gyülekezet tagjaiban. De hogy félreértés ne essék, és nehogy valaki 
csak önző módon másokat térdre kényszerítő erőfölényre törekedjék, 
siet az imént elsorolt intelmekhez hozzáfűzni, amit levelében szintén 
nem mulaszt el hangsúlyozni (lásd 8,1; 13,1kk): Minden dolgotok 
szeretetben menjen végbe! Ha tehát a keresztyén gyülekezetben ki-
nek-kinek valami miatt résen kell lennie és úrrá kell lennie önmaga 
felett, az a másik ember, a körülöttük élők szempontja. A szeretet 
emellett, ha valódi, nem alkalmanként tör fel, mint a gejzír, hanem 
„mindent felülmúló út” (1Kor 12,31b; Gal 5,22), amely megszabja az 
életvitel irányát, az embert „minden dolgában” meghatározza. 
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(15—16) Az előbbi intelmek személy szerint megszólítottak és azok 
teljesítésére felszólítottak minden egyes olvasót. De Pál nem magányos 
hősök véletlenül összeverődött halmazának tartja a gyülekezetet, ha-
nem pásztorok és pásztoroltak közösségének, ahol az egymásra bí zottak 
a nekik jutott kegyelmi ajándékkal gondoskodnak egymás javáról. Mivel 
ehhez arra van szükség, hogy a vezetettek megbecsüljék és elfo gadják 
a vezetésükre elhívott vezetők irányítását, Pál arra inti a korinthu
siakat, hogy rendeljék alá magukat minden velük munkálkodónak 
és fáradozónak. De szerinte ebben az esetben is az a jó, ha a vezetők 
és a vezetettek között a viszony kölcsönösségen alapul, és az elöljá-
róik is olyanok, mint Sztefanász és az ő háza népe, akik Akhaiában 
elsőként lettek Krisztus követői, és akik a szentek szolgálatára 
rendelték magukat, tehát nem uralkodni akarnak felettük, hanem 
minden eszközzel és mindenben javukat szolgálni. 

(17—18) Amennyiben a pásztorok és pásztoroltak viszonyát is a sze-
retet határozza meg, akkor az nem maradhat rideg és személytelen 
viszony, hanem mélyen érinti a folyamatban részt vevőket. Pál nem 
rejti véka alá, hogy a korinthusi gyülekezet néhány tagjának, Sztefa
násznak, Fortunátusznak és Akhaikosznak a jelenléte nála, Efe-
zusban örömöt szerez neki. Örömének azonban van egy még mélyebb 
forrása is: nemcsak a látogatók neki kedves személye váltja ki, hanem 
az a tény is, hogy ők annak a gyülekezetnek a tagjai, amely nagyon hi-
ányzik neki, és így az ő hiányukért jelentenek kárpótlást. 

Aggodalom és öröm kéz a kézben jár, ha valaki amellett, hogy irá-
nyítja őket, szereti is a reá bízottakat. Az örömmel fogadott látogatók 
bizonyára beszámoltak Pálnak a gyülekezetről, de feltételezhetően a 
gyülekezetnek is hírt adhattak az apostol hogylétéről, körülményeiről 
és velük való törődéséről. A látogatóknak köszönhetően létrejött kap-
csolat tehát megnyugtathatta az apostol lelkét, de a gyülekezet 
tagjainak lelkét is. Tanulság lehet ez egy önmaguk körül forgó hívek-
kel megvert gyülekezetben. Vegyék hát észre végre azokat maguk 
között, akik valóban értékesek számukra, mert az Isten népének szol-
gálatára rendelték magukat!
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5. a levél záradéka: köszöntések, áldáskívánások 
(16,19—24)

(19) Köszöntenek titeket Asia tartomány gyülekezetei.1 Szívből2 
köszönt titeket az Úrban Akvila és Priszka3 és az ő házuknál lévő 
gyülekezet.4 (20) Köszöntenek titeket a testvérek mindnyájan. 
Köszöntsétek egymást szent csókkal!5

(21) A köszöntés a saját kezemmel, Páléval.6 (22) Aki nem ra
gaszkodik7 az Úrhoz, legyen átok alatt!8 Marana tha!9

(23) Az Úr Jézus kegyelme veletek! (24) Szeretetem mindnyá
jatoké a Krisztus Jézusban.10 

a Szöveg érteLme 1Asia tartomány gyülekezetei: amikor Pál ázsiáról 
ír, nem arra a hatalmas földrészre gondol, amelyet ez a név ma megjelöl. 
Igaz, a kr. e. 5. században a titokzatos és nagy kiterjedésû keletet jelentet-
te, de a korinthusi levél keletkezésének idején asia a mai kis-ázsia, illetve 
törökország nyugati részén fekvô római provincia neve volt. abban az idô-
ben magában foglalta az egykori müszia, Lüdia, karia és Frígia területeit. a 
tartomány székhelye efezus volt, ahol Pál éppen az evangélium hirdetésével 
volt elfoglalva. köszöntô szavaiból pedig kivehetô, hogy akkorra már efezu-
son kívül más gyülekezetek is alakultak a tartományban. a jelenések könyve 
hét gyülekezetet említ errôl a vidékrôl, de a páli levelekbôl is ismerjük tróász 
(2kor 2,12; 2tim 4,13 — apCsel 16,8.11; 20,5—6), kolossé (kol 1,1) és Lao-
dicea (kol 4,15) gyülekezeteit.258

2Szívbôl: a görög szövegben valójában a határozószóként értendô  
található, amelynek elsôdleges jelentése: sokszor, gyakran. ám ez szó szerint 
véve, a köszöntéssel összekapcsolva a magyar nyelvben nevetségesen hatna. 
ezért a „szívbôl” változat kínálkozik értelemszerû fordítói megoldásként.

3Akvila és Priszka: Pál többször is emlegeti leveleiben ezt a számára fon-
tos háttérszolgálatot végzô házaspárt, de megemlékezik róluk az apostolok 
cselekedeteirôl írt könyv is (18,2.26). ez utóbbi forrás a feleség nevét Pris-
cilla formában hagyta ránk, míg a páli levelek a rövidebb formát hozzák, 
hacsak nem néhány kézirat szövegváltozatát ítéljük eredetinek. a pontuszi 
származású zsidó házaspár rómába költözött, ahol sátorkészítéssel foglal-
koztak. amikor azonban Claudius császár kr. u. 49-ben „a zsidókat, akik 

258 Bővebben Meister: BHH 1. 138—139. kol. Reicke: EWNT 1. 413. kk. kol.
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Chrestus bujtogatására szüntelenül zavarogtak, kiûzte rómából”259 (vö.  
apCsel 18,2), akvila és Priscilla keletre távozott, és korinthusban telepedett 
meg. Schmithals feltételezi, hogy már Rómában Krisztus követôi lettek.260 
korinthusba érkezésük után nem sokkal Pál is megjelenik, és náluk talál 
szállást és munkát. a házaspár egy idô múlva efezusba távozik, ahol apollóst 
veszik pártfogásukba. ebbôl látszik, hogy a Pállal való kapcsolatuk nemcsak 
személyes rokonszenven alapszik, hanem mindig készek Krisztus ügyét elô-
mozdítani, amikor erre lehetôség kínálkozik. Pál minden bizonnyal akkor is 
kapcsolatban maradt velük, amikor efezust kereste fel. a korinthusi gyüle-
kezetnek az apostol által most továbbított köszöntésük legalábbis errôl ta-
núskodik. Sôt a római levélben található megjegyzés szerint ottléte alatt „a 
saját nyakukat is kockáztatták érte” (16,4). egyes kéziratok szerint (D*, F, g, 
it, vgcl) efezusban náluk talált szállásra. viszont a római levél végén találha-
tó, ezúttal nekik szóló köszöntésbôl arra következtethetünk, hogy akvila és 
Priszka Claudius kr. u. 54-ben bekövetkezett halála után visszatért rómába 
(róm 16,3kk). hacsak nincs igaza néhány Újszövetség-kutatónak, akik sze-
rint a mai formában elôttünk levô római levél sok nevet említô üdvözletekkel 
teli 16. fejezete eredetileg efezusba íródott, és csak késôbb csatolták a ró-
mai levélhez.261

4házuknál levô gyülekezet: Lásd Sztefanász háza népével kapcsolatban 
a fejezet 15. verséhez fûzött 4. számú szövegértelmezô jegyzetet.

5Köszöntsétek egymást szent csókkal!: a közeli hozzátartozók csókkal 
történô köszöntése különösen megérkezéskor vagy elváláskor mind a zsi-
dóságban,262 mind pedig a hellenisztikus világban általános gyakorlat volt. 
De a tisztelet kifejezéséül is szolgálhatott. a király barátainak szóló kegy 
volt, ha engedélyt kaptak uruk megcsókolására. nagy Sándor különösképpen 
bátorította a hódolatnak ezt a formáját.263 jézus maga sem utasította el a 
ragaszkodásnak ily módon történô megnyilatkozását (lásd Lk 7,45). már 
maga a csókot kifejezô görög szó, a  is magában hordozza ezt az in-
dulati elemet, mert a  (szeretni, vonzódni) igének a származéka. — a 
„szent csók” összetétel Pálnál, éspedig leveleinek végén (1thessz 5,26; 2kor 
13,12; róm 16,16; 1Pt 5,14) fordul elô. a „szent” jelzô nem a csóknak vala-

259 Suet 206. o.
260 BHH 1. 118. kol.
261 Vö. az I. fejezet 1. alfejezetének b) pontjával. Feine—Behm—Kümmel 1965,  

229. o. Köster 1980, 573—574. o.
262 Bill 1. 295. kk.
263 Lásd ThWNT 9. 118—119. o.
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miféle minôsítése, hanem azt juttatja kifejezésre, hogy a „szentek”,264 vagy-
is a gyülekezet tagjai adják egymásnak testvéri kapcsolatuk kifejezésére és 
megerôsítésére. Stählin és hasonlóképpen Bornkamm is azt feltételezi, hogy 
az úrvacsorához járulók gyakorolták ezt a szokást a kölcsönös megbocsátás 
„jeléül és megpecsételéséül”.265 Legalábbis ilyen értelemben vált már az ó-
egyházban a liturgia szerves részévé.266 

6A köszöntés a saját kezemmel, Páléval: az apostol a leveleit általában 
tollba mondta. a római levél végén üdvözletét küldi az olvasónak maga az 
a terciusz is, aki Pál gondolatait papiruszra vetette, és egyúttal a maga ke-
resztyén voltát is megvallja. De nem egy levele végén (2thessz 3,17; Filem 
19; gal 6,11; kol 4,18) pár sort saját kezûleg is ír az apostol, mert a kor 
mértékén mérve magas fokon iskolázott, írni-olvasni tudó ember volt, s fel-
tehetôen az általa írt sorokkal kívánta levelét közvetlenebbé tenni és a leirat 
látszatát elkerülni, esetleg a levél hitelességét biztosítani (vö. 2thessz 2,2; 
3,17).

7Aki nem ragaszkodik (az Úrhoz): a görög szöveg hagyományos magyar 
fordítása ebben az esetben: „aki nem szereti az urat…” viszont ezen a helyen 
most nem az  igét találjuk, amint ezt alapos okkal elvárhatnánk, ha-
nem a  igét. Bár sem a hétköznapi, sem a bibliai nyelvben nincs nagy 
eltérés a két görög szó jelentéstartalmában, az utóbbi mégis olykor egy sze-
mélyt vagy tárgyat „részrehajló, elônyben részesítô szeretetet”267 fejez ki. 
míg a jánosi iratokban többször is találkozunk vele, Pálnál csak a levélnek 
ezen a helyén fordul elô. ez a körülmény alátámasztja azt a magyarázók 
között elterjedt véleményt, hogy itt a „marana tha” fordulattal együtt „litur-
gikus jellegû, már megszilárdult kifejezésekrôl van szó”, amelyek „az úrva-
csorával összefüggô kirekesztô felszólítást tartalmaznak”.268 mivel Pálnál 
egyszeri jelenséggel van dolgunk, a  igét nem a „szeretet” szóval for-
dítjuk, amint ezt az -val tesszük, hanem a  ige jelentéstartalmát 
jól kifejezô „ragaszkodás” fogalomkörével. 

8legyen átok alatt: az „átok” egyetemes vallástörténeti jelensége az ó-
szövetség közvetítésével hatott az Újszövetség, fôleg pedig Pál apostol gon-

264 Lásd az 1Kor 16,1-hez fűzött 1. számú és a 16,15-höz fűzött 7. számú szöveg-
értelmező jegyzetet.

265 ThWNT 9. 138. o.
266 Uo. 138. o. 336. jegyz. Más véleményen van Barrett 1968, 397. o. Vö. Schrage 

1991—2001, 4. 471. o. 261. jegyz.
267 Stählin: ThWNT 9. 123. o.
268 Uo. 134. o. Lásd még Kuhn: ThWNT 4. 474. o. és 47. jegyz. Feneberg: EWNT 

3. 1018. kol.
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dolkodására. a megátkozás nem más, mint valakit túlvilági erôk ártó hatá-
sának kitenni. ezt a végzetes hatást a kegyes zsidó hite szerint természe tesen 
Isten hatalma idézte elô, éppen ezért senki nem élhetett vele önkényesen. 
Szemléletesen tanúsítja ezt Bálám története, akit Bálák arra kért, hogy átkoz-
za meg Izráelt. Bálámot Isten megakadályozta ebben, és Bálám átok helyett 
áldást mondott Isten népére. jellemzô, hogyan magyarázza Bálám ezt a for-
dulatot: „hogy ronthatnám meg, kit Isten nem ront meg? hogy kárhoztathat-
nám, kit az Úr nem kárhoztat?” (4móz 23,8) ezt a felismerést juttatja kifeje-
zésre a fordítás választott megoldási módja, ugyanis nem elégedtünk meg 
a „legyen átkozott” formával, amely olyan színben tünteti fel a dolgot, mint-
ha Pál kezdeményezésérôl lenne szó. viszont „átok alatt” az van, akit Isten 
szorított ebbe a helyzetbe.269

9Marana tha: a levél eredeti szövegében is arám jövevényszóval van dol-
gunk, hasonlóan néhány arámul megôrzött kéréshez (vö. mk 5,41; 15,34 és 
párh.) és istentiszteleti használatban fennmaradt töredékhez, mint az „ámen” 
(például 1kor 14,16; vö. Did 10,6), az „abbá” (például mk 14,36; gal 4,6; 
róm 8,15) vagy a „hozsánna” (mk 11,9 és párh.; vö. Did 10,6). hogy a „ma-
rana tha” ez utóbbiakhoz tartozik, mégpedig az úrvacsorai liturgiához, azt 
valószínûvé teszi a Didakhéban ilyen összefüggésben szintén arámul meg-
ôrzött elôfordulása (10,6).

a  pontos jelentése, eredete, szerepe és teológiai tartalma sokat 
vitatott kérdés, és nem könnyû tömören, ugyanakkor érthetôen összefog lalni. 
két arám szó összetételével van ugyanis dolgunk, de a korabeli írásmód a 
szavakat nem minden esetben választotta el, ezért a kifejezésnek többféle 
olvasata és értelmezése lehetséges. ez tükrözôdik abban is, ahogyan az egyes 
kéziratok görög betûkkel a lehetséges változatokat megadják:   
(B2, D2, g*, k, L, , vgcl, sy stb.);  (F, gc és a kéziratok többsége); 
 (46, , a, B*, C, D*, P — de az olvasat bizonytalan).270 a nehézséget 
az okozza, hogy az eltérô írásmód a megfelelô arám kifejezés eltérô értel-
mezésébôl ered, vagy éppen eltérô értelmezéséhez vezet. mert a görög átírás 
származhat az arám -ból vagy -ból, és mindkét esetben a többes 
szám elsô személyû birtokos raggal ellátott  (úr) megszólítással és a hoz-
zá intézett, felszólító módban fogalmazott kéréssel van dolgunk: Urunk, jöjj! 
De nyelvtanilag az sem kifogásolható, ha a kifejezést -nak olvassuk, 
és ebben az esetben egy perfectumban álló, azaz a múltban bekövetkezett 

269 Az „átok” mibenlétéről lásd bővebben az 1Kor 12,3-hoz fűzött 7. számú szö-
vegértelmező jegyzetet, valamint Cserháti 1982, 34—35., 42—43. o.

270 Lásd NA27 472. o.
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eseményrôl szóló kijelentésnek fogjuk fel, vagyis: Az Úr eljött, és most itt 
van, tehát jelenvaló.271 a lényegében kétféle értelmezési lehetôség teológi-
ailag alapvetô különbséget takar. Fontosságát pedig az adja, hogy mivel a 
görögül beszélô gyülekezetek is megôrizték az arám formát, eredete minden 
valószínûség szerint a palesztinai ôsgyülekezetre megy vissza.272 az a fel-
tételezés, hogy az „Úr” megszólítás és méltóságcím eredetileg Istennek 
szólt,273 nem tekinthetô megalapozottnak. Bizonyára már ebben a korai idô-
szakban a feltámadott Úr Krisztushoz fordult a benne hívôk közössége ezek-
kel a szavakkal, csak maguknak a szavaknak a jelentése nem egyértelmû. 
kifejezhette azt az esengô várakozást, amellyel az ôsgyülekezet Ura vissza-
térését sürgette. Sok írásmagyarázó e mellett az értelmezés mellett tör lán-
dzsát,274 de szép számmal vannak olyanok is, akik krisztusnak a gyülekezet 
összejövetelén,275 fôként pedig az úrvacsorában való jelenléte mellett276 szó-
ló hitvallásként fogják fel. tagadhatatlan viszont, hogy ennek az „arám zár-
ványnak” ez a kétféle jelentése nem zárja ki egymást,277 sôt talán éppen ez 
a kettôs jelentés magyarázza túlélését más nyelvi környezetben is. végül 
érdemes kuhn szavaira figyelnünk: „így a  vagy vallástétel a gyüle-
kezetében, mindenekelôtt az úrvacsorán jelenlevô megdicsôült krisztus mel-
lett: »az Úr jelen van«, vagy a dicsôséges eljövetelére feszülten várakozó 
gyülekezet kiáltása, amely éppen az úrvacsorai alkalmon különösen erôtel-
jesen és szívbôl jövôen hangzik el a gyülekezet urához: »uram, jöjj!«”278

10(Ámen): a levelet jól dokumentáltan egy megerôsítô „ámen” zárja le (, 
a, B*, C, D,  és a görög szövegek, valamint a korai fordítások többsége). 
néhány kézirat viszont az „ámen”-t nem hozza (B, F és pár minusculus).279 
metzger szerint a befejezô „ámen” az eredeti szöveg tartozéka.280 Úgy tûnik, 
a nestle—aland azért hagyja el a fôszövegbôl a gyengébb dokumentáció el-

271 Lásd Kuhn: ThWNT 4. 472. o.
272 Vö. többek között Kuhn: uo. 473. o. Hahn 1974, 100. o.
273 Vö. Bultmann 1959, 55. o. és az ott található hivatkozások.
274 Lásd Hahn 1974, 105. kk. Barrett 1968, 397—398. o. Rüger: TRE 3. 607. o. Vö. 

még Schrage 1991—2001, 4. 473. o. 272. jegyz.
275 Lásd Schrage 1991—2001, 4. 473. o. 273. jegyz.
276 Cullmann 1963, 214—215. o. Schweizer 1955, 97—98. o. Lásd még Schrage 

1991—2001, 4. 473. o. 274. jegyz.
277 „Ajánlatos mindkét mozzanat tekintetbevétele.” Lang 1986, 249. o.
278 ThWNT 4. 475. o.
279 Lásd NA27 472. o.
280 Metzger 1971, 571. o.
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lenére is, mert ezt kívánja a szövegkritikai mérlegelés. az „ámen” késôbbi 
elhagyása valóban nehezebben képzelhetô el, mint az, hogy eredetileg is 
hiányzott a szövegbôl. 

a LevéLréSzLet kIBontáSa (19—20) Az apostol végére ért mind-
annak a sürgető mondanivalónak, amit a reá bízott korinthusi gyüle-
kezet pillanatnyi helyzete megkívánt. Most már csak el kell látnia zára-
dékkal levelét, amelynek csakúgy megvoltak a szokásos korabeli elemei, 
mint a levélkezdetnek (lásd 1Kor 1,1—9). De még ezen az érdektelen 
részen is átüt az élet minden mozzanatának Krisztus által meghatáro-
zott szemlélete. 

Az olvasó köszöntése szervesen hozzátartozik egy ókori levél zára-
dékához. Legtöbbször csak maga a szerző vesz így búcsút a címzettől. 
Pál azonban nem magánszemélyként írja levelét, hanem mint Krisztus 
egyházának tagja, és olyanokhoz írja, akik szintén ebbe a közösségbe 
tagolódtak. Ennek révén nekik és a távoli Efezusban élő testvéreknek 
közük van egymáshoz, nem idegenek egymás számára, még ha testi 
szemükkel mindeddig nem is látták egymást. Tehát a Krisztusban hí-
vők között létrejött levélforgalomban a dolog természeténél fogva ki-
bővül az üdvözlők és üdvözlendők sora. Ilyen alapon köszöntik a ko
rinthusi híveket Asia római tartomány gyülekezetei. Az összetartozás 
kifejezése ez. Pál beszámolójából tudnak róluk, számon tartják őket, 
és feltehetően imádkoznak is értük. 

Ha Pál fontosnak tartja, hogy a köszöntők közül elsőként, így egy-
befoglalóan említse Asia gyülekezeteit, az nem lehet véletlen. Bizonyá-
ra tudatosítani akarja a korinthusi gyülekezetben Krisztus egyházának 
minden helyi sajátságon túllépő egyetemes, „ökumenikus” jellegét. A levél 
egy-egy elejtett megjegyzéséből ugyanis kivehető (vö. 4,17; 7,17; 11,16; 
14,33.36), hogy a korinthusi gyülekezet legalábbis hajlamos volt be-
zárkózni, külön utakon járni, önmagával megelégedni. Hadd tudja meg 
ez a gyülekezet a levél végéből is, hogy testvérei vannak a közös hitben 
a nagyvilágban. 

Szokásától eltérően (vö. Fil 4,18—22; Kol 4,10—17, Filem 23—24; Róm 
16,3—16) az apostol csak kevés olyan testvért említ, akik személy sze-
rint külön is küldik köszöntésüket. Feltűnő, hogy nem említi ezek 
sorában az imént szóvá tett és nála tartózkodó Sztefanásznak, Fortu-
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nátusznak és Akhaikosznak a nevét. Ha az történt, amit néhány ma-
gyarázó lehetségesnek tart, hogy ők viszik a levelet Korinthusba,281 
akkor köszöntésük elmaradása érthetővé válik. 

Viszont szívből köszönti őket az Úrban Akvila és Priszka, vala
mint az ő házuknál lévő gyülekezet. Nem kétséges, hogy ez a sátor-
készítő házaspár és a házuk fedele alatt lakók jóval többet jelentenek 
annál, hogy csupán az apostol munkaadóinak könyveljük el őket. Min-
denekelőtt „az Úrban élnek”, tehát Krisztus hűséges követői, akik test-
vérként tartanak számon minden hűséges Krisztus-követőt, bárhol 
éljenek is azok. De különösen meghitt kapcsolat fűzi őket a korinthu-
si testvérekhez, hiszen közöttük éltek a gyülekezet hajnalán (ApCsel 
18,2.18.26), s minden bizonnyal nem egy korinthusi lakos hitre jutá-
sánál bábáskodtak. Pál munkatársaként tartja számon őket (Róm 16,3). 

Mindenesetre munkatársak abban a tekintetben, hogy meghitt ott-
hont, rendszeres munkát és ellátást biztosítottak az apostolnak (lásd 
ApCsel 18,3). De nyilván munkatársak nemcsak azért, mert „szak-
társak” a sátorkészítésben (ApCsel 18,3), hanem azért is, mert gyüle-
kezetet gyűjtenek a házukba, és ezzel maguk is részt vesznek az evan-
gélium ügyének előmozdításában. Sőt talán nemcsak a képzeletünk 
játszik velünk, ha őket abban a szűkebb csoportban látjuk, amelyben 
Pál az evangélium hódító útjait tervezi és készíti elő. Mert mire követ-
keztethetünk abból a közlésből, hogy míg Pál, miután velük együtt 
távozott Korinthusból, Galáciában és Frígiában „erősíti tanítványait”, 
Akvila és Priszka Efezusban készítik elő számára a talajt (ApCsel 
18,23kk)? Kimondhatjuk bátran, hogy a házaspár és a hozzá hasonlók 
áldozatos „háttérmunkája” nélkül Pál nem vihette volna véghez mind-
azt, ami az utókor szemében az ő nevéhez fűződik. 

Pál további üdvözleteket is tolmácsol, de nem nevezi meg a küldőket: 
Köszöntenek titeket a testvérek mindnyájan. Kilétükről megoszlik 
a magyarázók véleménye. Van, aki a munkatársi közösség tagjaira gon-
dol.282 A legtöbben — a Római levél záradékában található hasonló for-
dulatra hivatkozva (16,16) — az apostolt körülvevő efezusi gyülekezetet 

281 Vö. Schrage 1991—2001, 4. 457. o. és 188. jegyz.
282 Ch. Wolff 1982, 228. o. Mint lehetőséget említi Barrett 1968, 396. o. Vö. Fil 

4,21.
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vélik látni bennük.283 Habár a most szóban forgó köszöntés ez esetben 
felesleges ismétlésnek is látszik, hiszen az asiai gyülekezetek köszön-
tésébe (19. vers) az efezusiaké is beleérthető, mégis az utóbbi feltéte-
lezés tűnik valószínűbbnek. Közvetlenül utána ugyanis a korinthusia-
kat szólítja fel egymás köszöntésére, mégpedig gyülekezeti síkon. Egy 
ilyen kívánság kinyilvánítása érthetőbb, ha előtte is egy egész gyüleke-
zet — történetesen az efezusi — küldi üdvözletét.

Láttuk, hogy egymástól távol élők köszöntésének továbbítása az apos-
tol részéről túlmegy az udvariasság követelményein; az egy hiten lévők 
testvéri kapcsolatából fakad, és ezt a kapcsolatot erősíti. De egymás 
köszöntésének ezekre az áldásaira az egy gyülekezeten belül élők közössé
gének is szüksége van. Ezért köti Pál korinthusi olvasói lelkére, hogy 
köszöntsék egymást szent csókkal. Az ehhez a vershez írt 5. számú 
szövegértelmező jegyzetben már szó esett arról, hogy a csók már az 
ókorban is velejárója volt a köszöntésnek nemcsak különneműek vagy 
rokoni kapcsolatban levők között, hanem egymást kölcsönösen tiszte-
lők között is. Mégsem olyan szokás betartására intheti az apostol a 
korinthusi gyülekezetet, amely a hétköznapi találkozások során esedé-
kes szívélyes üdvözlési formára vonatkozik. Sokkal inkább az óegyház-
ban még a későbbi korokban is gyakorolt284 istentiszteleti esemény 
lehet, amely a résztvevők testvéri kapcsolatának megerősítéséül szolgálhatott. 
A levél utolsó mondataiban számos olyan vonás fedezhető fel, amely 
úrvacsorai alkalomra utal.285 Amennyiben ez a feltételezés helytálló, 
úgy a „szent csókot” is az úrvacsora vétele során váltják egymással a 
szent jegyekkel élők. „Jeléül és pecsétjéül a keresztyén testvérnek adott 
és tőle hálásan fogadott bocsánatnak, amely az úrvacsora méltó ünnep-
lésének a feltétele.”286

(21) Pál a záradékban még jelezni kívánja, hogy a levéllel és annak 
tartalmával teljes mértékben azonosul: A köszöntés a saját kezem

283 Conzelmann 1969, 359. o. Schrage 1991—2001, 4. 468. o. Lindemann 2000, 
389. o.

284 Vö. Stählin: ThWNT 9. 140. o.
285 Lásd „Das Anathema” in: Bornkamm 1966, 123. kk. Schweizer 1954, 577. kk. 

Idézi Hahn 1974, 101. kk.
286 Stählin: ThWNT 9. 138. o.
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mel, Páléval. Megjegyzéséből több minden is kiolvasható. Mindenek-
előtt az apostolnak okvetlenül az írni tudó emberek közé kellett tartoznia, 
ami abban az időben nem volt magától értetődő. Nem is lehetett ez 
másképp olyan valaki esetében, aki „Gamáliél lábainál tanult” (lásd 
ApCsel 22,3) fiatalkorában. Feltehetően már ezelőtt, még Tarzuszban 
megtaníthatták a görög írás alapelemeire, úgyhogy az előző versekben 
található köszöntéseket és természetesen ennek saját kezű igazolását 
is maga írhatta, mégpedig összhangban a levéllel, görög betűkkel, gö-
rögül. A saját kezű sorok elsősorban az aláírást helyettesítik, jelezvén 
azt, hogy a levélben foglaltak az apostoltól származnak, és azok tartal
máért jótáll.287 De amikor Pál egyes szám harmadik személyben önma-
gát is megnevezi, kilép a személytelenségből, mint aki apostolukként 
egész lényével érintve van a címzettek sorsában, és nemcsak kézbesítője 
valamiféle hivatalos leiratnak. 

(22) Búcsúzóul váratlanul még egy erélyes hangú felszólítással for-
dul az apostol a gyülekezethez: Aki nem ragaszkodik az Úrhoz, le
gyen átok alatt! Mintha a keresztyén egyházban a későbbi korokban 
nemegyszer felágaskodó vallási türelmetlenség jelentkezne és kapna 
tápot ezekben a szavakban. Pál kétségtelenül el akar oszlatni minden 
kétértelműséget, minden határozatlanságot, minden kétkulacsosságot. 
Mégsem ítélkezhetünk felette elhamarkodottan. Először is számításba 
kell vennünk, hogy itt a gyülekezet önként elkötelezett tagjaihoz szól, 
és nem kívülállók felett ítélkezik. Tőlük várja az Úrral való kapcsolatuk 
megvizsgálását és tisztázását. Másrészt átkot sem ő idéz a fejükre, ha-
nem ők maguk azok, akik önmagukat kívülre helyezhetik a Krisztusban 
reájuk árasztott áldás körén azzal, hogy nem ragaszkodnak teljes oda-
adással „az Úrhoz”. Bizonyára nem lehet véletlen, hogy Pál egyedül 
ebben az összefüggésben veszi igénybe a  igét, és mindenütt má-
sutt az agapé-szeretetről beszél. Aki ugyanis az „agapéval” szeret, az 
személyválogatás nélkül pazarolja mindenkire szeretetét. A Krisztus 
iránti szeretet viszont csak osztatlan és kizárólagos lehet, amilyen a valódi 
baráti ragaszkodás () is, különben meghasonláshoz vezetne (vö. 
1Kor 3,21b—23). Míg 1Kor 12,3-ban valaki Krisztust zárhatja ki élete 
köréből, és helyezheti ezzel átok alá, addig most megfordulhat a hely-

287 Lásd Cserháti 1982, 279—280. o.
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zet, és az kerülhet átok alá, aki nem kötődik egész szívvel Urához, 
Jézus Krisztushoz. 

Ennek az Úr Jézus Krisztus iránti ragaszkodásnak a jeruzsálemi ős-
gyülekezetre visszavezethető arám nyelvű kifejezése a Marana tha.288 
Láttuk, kétféle értelemben is fordítható, de mindkettőben Jézus Krisz-
tusnak, az egyház élő Urának a személye áll a középpontban. Ő az, 
akiről a gyülekezet megvallja, hogy jelen van közöttük, de ő az, akit 
egyúttal esedezve vár is a gyülekezet, hogy eljöjjön az utolsó napon. 
Nem szükséges a kétféle értelmezés közül választani, mert éppen így, 
ebben a kettős értelemben jöhet kapóra Pálnak a „marana tha”. Meg-
győződése szerint ugyanis Krisztus az ő népe számára egyszerre a fel-
támadott és élő, ugyanakkor az eljövendő is (lásd 1Kor 15,23). Ez a 
„kétpólusú eszkatológiai látás” illik bele a végidőkről vallott felfogá-
sába (vö. például 1Kor 13,9kk).

Mi indokolja az átokkal való fenyegetést itt, a levél végén? Műfajilag 
valóban rokonítható a szent dolgokat védő úgynevezett „szentségi rend-
szabályokkal” (vö. 3Móz 11,44—45; 19,2; 1Pt 1,16).289 Aki vét Isten 
szentsége ellen, Isten átkát vonja magára. Hasonlóképpen, aki nem 
ragaszkodik az Úr Jézushoz, az rajtaveszt. Mégis inkább azok az írás-
magyarázati érvek a meggyőzőbbek, amelyek a levélzáradék szóban 
forgó kijelentéseinek forrásvidékét a korabeli gyülekezetek úrvacsorai 
rendtartásában keresik.290 Erre utal a „szent csók”, amelyet az óegyházi 
hagyomány szerint az úrvacsorához készülve váltottak egymással a 
hívek. A Kr. u. 2. század elején keletkezett Didakhé szerint pedig az 
úrvacsorához járulás előtt hangzott el a Páléhoz nagyon hasonló figyel-
meztetés: „Ha valaki szent, jöjjön, aki pedig nem az, térjen meg!” Leg-
inkább azonban az lehet bizonyító erejű, hogy a Didakhé is ez után a 
lelkiismeret-vizsgálatra intő mondat után hozza — ugyancsak arámul 
— a „marana tha” veretes szavait. 

Amennyiben a levélzáradéknak ezek a kérdéses mondatai eredetileg 

288 Lásd a szólással foglalkozó tanulmányt a 9. számú szövegértelmező jegyzet-
ben.

289 Lásd Schrage 1991—2001, 4. 464—465., 472. o.
290 Lásd a 20. vershez fűzött 5. számú és a 22. vershez fűzött 9. számú szövegér-

telmező jegyzetnél.
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valóban az úrvacsorai liturgia elemei voltak, akkor fel kell tennünk azt 
a kérdést is, hogy ezek a mondatok még szorosan a Páltól származó 
levélhez tartoztak-e, vagy csak a későbbi egyházi használatban csapód-
tak hozzá. Mert ha az úrvacsorára utaló elemek a levélben is jelentkez-
nek, a levélnek és az úrvacsoravételnek feltehetően az istentiszteleti életben 
kellett találkoznia egymással. Azt nehéz feltételezni, hogy ez a találkozás 
csak utólag jött létre, amikor a levél már önálló életet kezdett élni, és 
szerte az egyházban olvasottá vált. Egy ilyen hosszú levél aligha férhe-
tett bele a későbbi gyülekezeti együttlétek igei felébe. Viszont annál 
inkább elképzelhető, hogy maga az apostol szánta levelét gyülekezeti 
alkalmon történő felolvasásra. Ez tűnik ki abból is, ahogyan a levél 
olvasóit következetesen többes számban szólítja meg. A felolvasást 
minden bizonnyal úrvacsoravétel követte, és ennek megfelelően a le-
velet egyfajta úrvacsorai előkészítőnek, a záradékát pedig átvezetésnek 
tekinthetjük az úrvacsorai istentiszteletbe.291 

A záró soroknak ez a kötődése az úrvacsorához azonban nem zárja 
ki azt sem, hogy Pál az úrvacsorai istentiszteletnek azokat az elemeit 
emeli ki, amelyek a korinthusi gyülekezet számára időszerű mondani-
valót hordoznak. Búcsúzóul azért inti az Úr Jézushoz való ragaszko-
dásra olvasóit, mert hajlamosak többek között a gyülekezetben szol-
gálatot végző személyek kultuszára (1Kor 1,10kk), az emberi bölcses-
ségben való bizakodásra (1Kor 2,6kk), önámításra saját tökéletességük 
felől (1Kor 4,8), elszigetelődésre a gyülekezetnek mint Krisztus testé-
nek tagjaitól (1Kor 12,12kk), ahelyett, hogy egyedül Krisztuson tájékozód
nának és hozzá igazodnának.292 De ugyancsak félreértették a végidőknek 
a „marana tha” szólásba rejtett szavát, és beteljesülésnek fogták fel azt, 
ami még csak ígéret (vö. 1Kor 7,29kk; 10,11kk; 13,10kk; 15,12kk). 
Pedig a jelen világban az eljövendőből csak annyija van az embernek, 
amennyit Krisztusban megkapott. Ezért mindenképpen időszerű az 
apostol intése: átok terhe mellett létfontosságú ragaszkodni az Úr Jézus 
Krisztushoz. 

(23—24) Pál végül még sort kerít a többi levél záradékából is ismerős 
(1Thessz 5,28; 2Kor 13,13; Gal 6,17—18; Fil 4,23, 2Thessz 3,18; Filem 

291 Lásd ismét Kuhn: ThWNT 4. 475. o.
292 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetét.
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25; Kol 4,18; Ef 6,24) üdvözletre: Az Úr Jézus kegyelme veletek! A 
mai bibliaolvasó számára már elcsépelt mondássá válhatott ez a kíván-
ság, de az apostol olvasói számára még szokatlannak tűnhetett, mert a 
ko rabeli levélíró az  (légy egészségben) óhajtással zárta sorait. 
De Pál még egy megszokott szólam esetében sem akar a felszínen ma-
radni. Olyasmire akar utalni, ami az egészségnél is fontosabb tényező az 
ember életében: Istennek az Úr Jézus révén kiáradó kegyelmére. Ennek 
alátámasztására sok mindent felhoz leveleiben. Ezek közül kettőre fel-
tétlenül hivatkoznunk kell. Amikor apostoli teljesítményére kerül a 
szó, egyáltalán nem bizonyul szerénynek: „Mindegyik apostolnál több 
fáradságos munkát vittem végbe.” De azután hozzáteszi: „De nem én, 
hanem az Isten kegyelme, amely velem volt.” (1Kor 15,10) Másutt 
viszont kimondottan az egészségi állapotára fordítja a szót: „Háromszor 
kértem az Urat, hogy távozzék (az engem gyötrő testi kín). És akkor ő 
azt mondta nekem, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm 
erőtlenségben éri el célját.” (2Kor 12,8—9)

Pál a levelet záró üdvözletet szükségesnek látja még egy vallomással 
megtoldani: Szeretetem mindnyájatoké a Krisztus Jézusban. A cím-
zetteknek meg kell tudnia, hogy sokszor kemény lelki eledelt tartal-
mazó sorait irántuk való szeretetből, mégpedig másokat tekintetbe 
vevő, mások sorsáért felelősséget hordozó agapé-szeretetből írta. Ez a 
szeretete mindnyájuké, tehát személyválogatás nélküli. Amikor így 
fordul feléjük, „Krisztus Jézusban van”, az ő hatása alatt él és cselek-
szik, és így végeredményben általa magának az Úr Krisztus Jézusnak 
a pásztori gondoskodásában részesül a korinthusi gyülekezet.
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FeLhaSznáLt IroDaLom
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Lightfoot, Joseph B. 80
Lindemann, Andreas 464, 465, 472, 

486, 487, 497, 507, 511, 518, 
543, 546, 560, 564, 578, 588, 
619, 647, 650, 651, 677

Lisztra 164, 215
Loewenich, Walter von 110
Lucius Mummius 18
Lukács (evangélista) 202, 264, 389, 

449, 513, 516, 520, 585, 590, 
678, 729, 761, 762, 768, 774

Lukianosz 397, 590, 593
Luther Márton 47, 64, 66, 106, 107, 

109, 110, 120, 122, 140, 143, 
183, 186, 187, 219, 237, 250, 
284, 296, 304, 332, 348, 436, 
440, 441, 510, 511, 608, 621, 
679, 701, 713, 720, 727, 777

Lüdemann, Gerd 20
Lüdia 783
Lütgert, Wilhelm 42, 44, 78, 137, 

198

Makedónia 126, 398, 765, 767, 768, 
770, 774

Makkabeus 322
Marburg 510
Marcus Aurelius 557
Mária (Jézus anyja) 394
Mária (Lázár testvére) 214
Márk (evangélista) 189, 202, 

314—315, 395, 449, 451, 466, 
500, 513—516, 547

Markion 728
Márta (Lázár testvére) 214
Máté (evangélista) 111, 202, 264, 

315, 449, 451, 513, 516, 568
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Mátyás (Úsz) 675
Maurer, Christian 376
McGrath, Alister 110
Meeks, Wayne A. 25, 253, 448
Meir, rabbi 736
Melanchthon, Philipp 727
Menandrosz 701, 731
Menenius Agrippa 557, 567
Merk, Otto 130
Merklein, Helmut 31, 32, 43, 55, 

94, 118, 131, 149, 151, 159, 172, 
178, 199, 214, 218, 220—223, 
589, 668

Metzger, Bruce M. 787
Meyer, Heinrich August Wil-

helm 680
Michaelis, Wilhelm 223
Michel, Otto 88
Milétosz 700
Minósz 700
Móáb (Ósz) 434
Moltmann, Jürgen 110
Mosheim, Johann Lorenz 465
Moule, C. F. D. 286
Mózes (Ósz) 392, 400, 420, 

429—433, 438, 599, 612, 734
Musonius 19, 287, 300
Münzer, Thomas 149
Müszia  783

Názáret 569
Nehémiás (Ósz) 432
Néró 19, 158
Nestle—Aland 80, 121, 275, 387, 

396, 397, 434, 464, 512, 535, 
592, 623, 681, 731, 787

Neugebauer, Fritz 494
Nietzsche, Friedrich Wilhelm 38
Nisszai Gergely lásd Gergely, Nisszai
Nóé (Ósz) 448
Nygren, Anders 583

Odeion 19
Olimpia 424
Olimposz 371, 700
Órigenész (egyházatya) 116, 130, 

132, 159, 414, 577, 725, 755
Orr—Walther 174, 236, 249, 311, 

335, 375, 380, 387, 405, 450, 
512, 541, 542, 547, 581, 650, 676

Palesztina 254, 449, 450, 498, 508, 
509, 560, 691, 762, 787

Pauszaniász 18
Pelagius 307, 681, 685
Peloponnészosz-félsziget 17, 423, 

780
Peres Imre 698, 700, 703, 731
Pesch, Rudolf 157, 394
Péter (apostol) 42, 155, 197, 254, 

288, 318, 419, 421, 436, 522, 
673, 683, 697; lásd még Kéfás

Petőfi Sándor 588
Philastrius 728
Philón 18, 44, 80, 153, 214, 327, 

365, 397, 401, 423, 557
Platón 144, 274, 337, 539, 557, 582, 

630, 634, 728
Plinius, ifjabb (helytartó) 763
Plotinosz 428
Plummer, Alfred 235
Pompeii 361, 463
Porsch, Felix 641
Potifárné (Ósz) 284, 289
Pöhlmann, Wolfgang 338
Priszka/Priscilla 21, 23, 730, 760, 

783, 784, 789
Probst, Hermann 409
Prodikosz 585
Prőhle Károly 513
Püthagorasz 630
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Reitzenstein, Richard 85, 558
Reményik Sándor 269
Riesenfeld, Harald 727
Robertson, Archibald 235
Roloff, Jürgen 54, 55, 415
Róma 21, 22, 158, 697, 767, 784
Római Birodalom 200, 312, 327, 

419, 760, 768, 774, 779, 783
Római Kelemen lásd Kelemen, 

Római
Rostovtzeff, Michael 24

Salamon (Ósz) 675
Sammai, rabbi 159, 295
Sandelin, Karl-Gustav 43
Sándor, Nagy (császár) 593, 784
Sassia 233
Schenk, Wolfgang 483
Schenke, Hans-Martin 581
Schiller, Friedrich 104
Schlatter, Adolf 80, 92, 126, 235, 

280, 368, 418, 424, 468, 537
Schleiermacher, Friedrich 725
Schmaus, Michael 558
Schmiedel, Paul Wilhelm 397
Schmithals, Walter 36, 43, 78, 84, 

206, 482, 537, 580, 728, 784
Schneider, Johannes 217
Schnelle, Udo 43, 46, 482
Schnider, Franz 485
Schniewind, Julius 130
Schrage, Wolfgang 20, 23, 37, 43, 

46, 55, 62, 66, 76, 78, 79, 94, 
100, 101, 103, 107, 108, 111, 
113, 117, 118, 122, 126, 127, 
129, 131, 134, 135, 149, 151, 
155, 157, 158, 172, 177, 178, 
189, 197, 199, 206, 218, 222, 
230, 233, 236, 239, 242, 279, 
297, 303, 304, 309, 311, 313, 
341, 351, 376, 377, 387, 393, 

405, 406, 408, 412, 416, 419, 
424, 431, 433, 434, 436, 444, 
449, 450, 452, 464, 465, 472, 
486, 488, 495, 497, 503, 504, 
507, 508, 512, 517, 522, 527, 
528, 543, 547, 551, 559, 560, 
577, 580, 581, 589, 597, 604, 
610, 628, 629, 637, 648, 650, 
651, 653, 658, 659, 669, 672, 
681, 687, 690, 701, 709, 713, 731

Schürmann, Heinz 510, 543
Schüssler Fiorenza, Elisabeth 74, 

230, 314, 661
Schweitzer, Albert 108, 113
Schweizer, Eduard 234, 274, 286, 

431, 557, 715
Sellin, Gerhard 31, 44, 229, 483
Semler, Johann Salomo 676
Seneca, Lucius Annaeus 18, 179, 

314, 330, 344, 376, 557
Shakespeare, William 705
Simeon (Úsz) 394
Simon mágus (Úsz) 701
Sínai-hegy 511, 521
Soden, Hans von 372, 378
Soltész—Szinyei 527, 542, 590, 594, 

702
Spanyolország 771
Stählin, Otto 785
Stauffer, Ethelbert 300, 394
Stegemann, Ekkehard és Wolf-

gang 661
Strobel, August 88, 349, 600
Stuhlmacher, Peter 131, 500
Suetonius 19, 53
Suhl, Alfred 23

Szafira (Úsz) 236
Szanhérib (Ósz) 749
Szilász 20, 126
Szókratész 177
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Szolón 420
Szószthenész 23, 26, 53, 54, 58
Sztefanász 23, 26, 29, 36, 54, 73, 

75, 87, 481, 497, 575, 643, 759, 
777, 778, 780, 782, 784, 788

Sztrabón 18, 19
Szüntükhé 167

Tamás (apostol) 132, 646, 697
Tarzusz 179, 791
Terciusz 785
Tertullianus (egyházatya) 237, 296, 

307, 652, 755
Theißen, Gerd 25, 26, 37, 74, 76, 

362, 399, 499, 500
Theodor, Mopsuestiai 414
Theodorétosz 414
Theophülaktosz (egyházatya) 239, 

676
Thesszalonika 20, 252, 409, 606, 

698, 750, 754, 765, 768
Tiberius (császár) 588
Tillich, Paul 145
Timóteus (Úsz) 20, 32, 54, 72, 126, 

212, 214—216, 222, 652, 759, 
773—775

Titiusz Jusztusz 23, 643
Titus, E. L. 581
Titusz (Úsz) 93, 775
Tőkés István 527, 597, 639, 641, 

650, 679, 748
Törökország 783
Traianus (császár) 763
Trifón 103
Tróász 768, 783
Tüanai Apollóniosz lásd Apollóniosz, 

Tüanai

Varga Zsigmond 259, 597, 622, 624, 
641, 649

Veöreös Imre 145, 685
Vielhauer, Philipp 77

Wallis, P. 198
Weder, Hans 131
Weiß, Johannes 31, 32, 61, 93, 134, 

158, 179, 197, 235, 288, 368, 
371, 378, 412, 448, 483, 497, 
543, 580, 600, 676

Weiss, Konrad 279, 713
Wendland, Heinz Dietrich 123, 198
Wette, Wilhelm Martin Leberecht de 

lásd de Wette, Wilhelm Martin 
Leberecht

Wilckens, Ulrich 78, 85, 92, 130
Windisch, Hans 237, 238, 250, 465
Wire, Antoinette Clark 74, 230, 

233, 487, 652
Wischmeyer, Oda 580, 586, 587, 

590, 599, 600, 604, 611, 616
Wolff, Christian 375, 387, 393, 395, 

396, 398, 405, 412, 416, 417, 
432, 435, 444, 450, 451, 469, 
472, 473, 490, 495, 497, 507, 
514, 517, 527, 535, 537, 543, 
544, 560, 591, 597, 648, 650

Wolff, Hans Walter 672, 684
Wrede, William 108

Xenophón 585, 662

Zahn, Theodor 394
Zebedeus 677, 720
Zénón 179
Zwickau 149
Zwingli, Ulrich 510, 512
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tárgymutató

a maiore ad minus 260, 397
a minore ad maius 133, 260, 401, 

427, 736
accusativus graecus 724
ad personam 115, 741
adiaforon 280, 281, 328, 381, 490
agapé (szeretet) 145, 791, 794
agapé (szeretetvendégség) 40, 241, 

499, 504, 505, 537
agora lásd fórum
alétheia () 582, 595, 596
anabaptizmus 149, 310
anafora (stil.) 386
anakolutia (stil.) 406, 780
angyal 85, 130, 196, 209, 258, 265, 

266, 353, 435, 443, 452, 484, 
487, 488, 493, 547, 583, 586, 
587, 602, 720

antiókhiai közjáték 197, 254, 327
aorisztosz 62, 101, 119, 122, 147, 

165, 190, 199, 214, 215, 239, 240, 
275, 308, 323, 363, 414, 425, 599, 
620, 654, 680, 688, 712, 736
levélírói ~ 214, 240

Aphrodité 19, 20, 240
apokaliptikus irodalom 132, 133, 

158, 202, 264, 452, 587, 711, 
717, 751

apokatasztaszisz tón pantón 725, 
755

apostoli
~ dekrétum 362, 448
~ tiszt 37, 173, 386, 387, 390, 

402, 575, 678, 696
argumentum ad hominem 390, 726
asszony 30, 231—233, 242, 243, 247, 

294, 297—299, 301, 302, 306, 
307, 311, 313—315, 320, 333, 
336, 338, 340, 351—354, 392, 
393, 399, 481, 483—487, 491—494, 
647, 652—654, 660—663

asztalhoz telepszik 375, 378, 383
ataraxia 179, 202
átrium 24, 779
attrakció (nyt.) 276
autonóm 187

Bacchus 539
bakkhanália 640
bálvány

~áldozati hús 30, 32, 39, 71, 77, 
278, 298, 360—385, 388, 415, 
437, 447, 458, 462, 465, 
467—469, 472, 473, 475, 476, 
495, 571, 601
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~imádás 270, 285, 287, 370, 
376, 430, 442, 443, 447—449, 
454, 455, 458, 537

bér lásd jutalom
Bildhälfte 561
bölcsesség 26, 37, 41, 43, 44, 47, 

60, 71—73, 76, 78—80, 83, 89, 
90—110, 111, 114, 116, 119—122, 
124—126, 127—149, 150, 152—154, 
160, 162, 170, 171, 174, 176, 
181, 183—185, 191, 204, 205, 
224, 267, 269, 540, 543, 554, 
778, 793

bűnkatalógus 241, 270, 285

captatio benevolentiae (ret.) 58, 66, 
489

carpe diem 700
chicagói iskola 25
cinikusok (fil.) 19, 179, 202, 273, 

468
concupiscentia 442
conditio humana 737
conditio Jacobea 216
coram Deo 421; lásd még Isten színe 

előtt
creatio

~ continua 494
~ ex nihilo 112, 117, 373

crux interpretum 322, 650

dativus 310, 324, 387
~ commodi 414
~ respectivus 638

deductio ad absurdum 707
deus absconditus 612
diakónia 551, 762
diatribé 177, 385, 386, 423
dicsekvés 63, 80, 107, 108, 

111—114, 117—120, 175, 176, 

179, 184, 185, 196, 206, 224, 
231, 247, 248, 405—413, 578, 
592, 593, 697, 725, 729, 732

dicsőség teológiája 47, 48, 107, 110, 
219, 445

Didakhé 449, 513, 520, 585, 659, 
786, 792

digresszió (ret.) 324, 339
Dionüszosz 640, 661
dualizmus 43, 152, 273, 699

egyház () 53—55, 59, 60, 
84—86, 113, 118, 163, 167, 171—173, 
209, 210, 220, 257, 259, 266, 269, 
286, 309, 324, 326, 384, 405, 440, 
450, 457, 462, 466, 476, 477, 488, 
495—497, 500, 505, 527, 528, 533, 
534, 551, 553, 554, 556—559, 565, 
566, 569, 570, 572—578, 650, 653, 
659, 662, 663, 670, 680, 692—696, 
721, 788
~fegyelmezés 236—238, 245, 

253, 483—506, 646—664
ékesszólás 224
elfogultság () 150, 154, 163, 

166, 167, 177, 195, 199, 204
Elízium 700
ellipszis (kihagyás) 197, 322
epitheton ornans 394
eranosz 499, 505
erósz 582
erőtlen(ség) 21, 24, 39, 90, 98, 106, 

107, 110, 111, 116, 121, 
125—127, 196, 210, 224, 362, 
367, 374—385, 409, 410, 413, 
415, 416, 421, 422, 437, 444, 
464, 465, 469, 472, 529, 531, 
562, 596, 601, 735, 742, 794

eszkatológia 38, 40, 41, 47, 55, 56, 
66, 72, 138, 150, 166, 187, 200, 
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217, 219, 261, 264, 269, 309, 
325, 336, 337, 339, 342—345, 
350, 411, 435, 436, 440, 445, 
509, 547, 549, 559, 580, 582, 
589, 600, 609, 615, 667—669, 
681, 688, 701, 703, 709, 718, 
739, 777, 792
~i fenntartás 207, 493
realizált ~ 207

esszénusok 255
eukharisztia 253, 449
evangélium 20, 40, 42, 54, 55, 57, 

65, 73, 81, 85, 88—90, 95—97, 
101, 114, 115, 124, 126, 129, 
170, 173, 175, 180, 189, 194, 
201, 212, 220—222, 250, 262, 
269, 289, 344, 391, 392, 
397—400, 403—405, 408—412, 
413—423, 428, 454, 468, 471, 
476, 576, 589, 627, 629, 634, 
635, 637, 656, 670, 671, 674, 
675, 681—683, 685—687, 689, 
690, 692, 695, 756, 762, 765, 
771, 772, 776, 780, 783, 789

ex opere operato 40, 309, 460, 504, 
530

farizeusok 255, 675, 699
felhatalmazás (hatalom — 

) 33, 273, 279, 295, 302, 
377, 378, 398, 483, 486—488, 
493, 713

férj — feleség 280, 294, 295, 
300—303, 306—308, 311, 314, 
315, 317, 320, 325, 333, 346, 
347, 351—354, 484, 485, 653, 
654, 778, 779

florilegium (irod.) 748
foglaló () 67, 150, 709, 743, 

750
forma (fil.) 337, 338

fórum (agora) 18, 361, 463, 471
futurum deliberativum 726

genitivus
~ auctoris 59, 92, 131
~ comparativus 678;
~ obiectivus 62, 99, 100, 121, 
131
~ partitivus 122
~ possessivus 59
~ qualitatis 122, 218, 544, 586
~ separationis 415
~ subiectivus 62, 99, 121, 415, 

434
gladiátor 200, 208, 210
gnomikus futurum (stil.) 624
gnoszticizmus, gnosztikusok 43, 44, 

72, 78, 113, 123, 128, 130, 132, 
133, 135, 137, 138, 147, 153, 
206, 207, 275, 299, 335, 362, 
363, 458, 537, 558, 599, 701, 
711, 713, 728, 743

görög szellemiség 92, 102, 160, 566, 
703

gyülekezet () 497, 500, 
559, 620, 650, 653, 680

Hadész 700
hajadonok 332—334, 338, 340, 342, 

347, 349, 350, 654
hapax legomenon 201, 594, 638, 678
hatalom () lásd felhatalmazás
házasság 30, 38, 63, 233, 275, 280, 

283, 293—355, 363, 459
háznép 23, 26, 73, 87, 88, 575, 

777—780, 782, 784
hendiadüoin 74, 543, 713
Héraklész 585, 592
hermeneutika 432
heteronóm 187
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hiperbola (nyt.) 286, 388, 582, 586, 
591, 602, 637

húsvéti bárány lásd páskabárány

imperfectum 101, 158, 322, 336, 
363, 508, 712, 736
futurum ~ 726
~ de conatu 212, 322, 337, 466, 

768
praesens ~ 91, 390, 466, 520, 

588
in contraria specie 719
indicativus 123, 655
inklúzió (stil.) 542
Isten

~félők 22, 56, 102
~ismeret 37—39, 46, 47, 93, 103, 

120, 133, 141—143, 146, 161, 
183, 184, 368—370, 372, 379, 
382, 439, 454, 603, 610, 612

~ Lelke 17, 38, 40, 41, 43, 47, 
54, 62, 65, 66, 98, 107, 121, 
126—129, 133—136, 142—144, 
146—150, 152, 153, 161, 162, 
176, 181, 185, 192, 204, 207, 
218, 224, 234, 246, 247, 269, 
271, 272, 276, 281, 284, 
287—289, 299, 305, 317, 342, 
351, 355, 397, 401, 431, 432, 
446, 451, 457, 481, 491, 492, 
501, 534—555, 557, 558, 560, 
565—567, 571, 574, 576—579, 
602, 605, 606, 609, 610, 
617—619, 625—627, 630, 632, 
633, 643, 647, 649, 650, 
654—661, 663, 693, 699, 701, 
717, 735, 738, 739, 742, 743, 
750, 751, 781

~ országa (uralma) 37, 88, 130, 
149, 174, 200, 207, 208, 212, 

217, 224, 238, 246, 255, 259, 
261, 262, 269—271, 277, 307, 
318, 341, 426, 470, 520, 552, 
642, 643, 659, 693, 696, 
719—721, 745, 746, 750, 752

~ színe előtt 111, 117, 118, 143, 
167, 175, 176, 191, 194, 247, 
395, 421; lásd még coram Deo

iszthmoszi játékok 19, 423, 424, 
426

Ízisz 19, 85, 372, 722

janzenizmus 442
jelkívánás 90, 101
Jézus

~ követése 214, 317, 466, 585
történeti ~ 314, 478, 523, 537

judaisták 42, 77, 78, 108, 327, 414
jutalom (bér — ) 156, 157, 

159, 167—169, 175, 407, 412

karizma 33, 61—68, 83, 126, 135, 
181, 224, 326, 349, 355, 481, 
482, 534, 535, 541, 540—579, 
589, 591, 600, 602—604, 609—611, 
619, 625, 626, 628, 636, 648, 
654, 657, 659, 701

katekhumének 576, 726
kérdés

igenlő választ váró ~ 256, 386, 
401, 449, 452, 564

nemleges választ váró ~ 80, 85, 
386, 401, 453, 461, 564, 578

kereszt 34, 48, 72, 85, 89—91, 
95—98, 101— 110, 112, 116, 117, 
119, 121, 126, 129, 132, 137, 
138, 142, 146—148, 153, 154, 
161, 162, 172, 184, 191, 192, 
204, 205, 209, 210, 219, 
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222—224, 410, 412, 444, 523, 
525, 529, 684, 685, 720, 769

keresztség 59, 85—89, 114, 119, 146, 
162, 181, 237, 270, 271, 289, 
310, 427, 431, 433, 438, 441, 
457, 499, 500, 520, 557, 565, 
566, 576, 726—729, 732, 748
gyermek~ 87, 88, 310
prozelita~ 310

Kharón 700
khaszidok 255
kiasztikus szerkesztés 106, 191, 

200, 462, 476, 641
kihagyás lásd ellipszis
kiközösítés 234—237, 241, 245, 246, 

257
kiválasztás 59, 116, 117, 219, 247, 

341, 369, 538, 551, 613
klimax (stil.) 395, 400
koiné 123, 600, 778
kompilátor 30
korporatív személyiség 712
kovásztalan kenyerek 238, 248, 249, 

257
közösség () 61, 63, 64, 67, 

181, 447, 449, 450, 452, 455, 
457—460, 462, 476, 650, 721

krisztonóm 187, 421
Krisztusban () 22, 30, 40, 

65, 113, 118, 150, 153, 161, 162, 
172, 196, 210, 222, 271, 493, 
494, 531, 572, 702, 703, 707, 
710, 711, 717, 718, 725, 741, 
744, 754

Kübelé 588, 661

larva Dei 143
lectio ardua 406, 435, 592, 623
lélek (emberé) 135, 181, 231, 234, 

236, 244—246, 274, 290, 333, 
347, 441, 554, 617, 622, 624, 

626, 635, 637, 647, 649, 660, 
689, 699, 700, 705, 709, 741, 
744, 778

lelkiismeret 39, 112, 113, 153, 188, 
190, 193, 253, 281, 282, 361, 
362, 365, 366, 374—385, 400, 
437, 454, 459, 461—478, 571, 
585, 686

Léthé 700

Makkabeus-háború 322
mediális igealak 475, 527, 593, 604, 

653, 674, 712, 715
megigazulás 100, 107, 108, 112, 

114, 120, 159, 188, 190, 193, 
194, 205, 220, 247, 259, 270, 
406, 407, 410, 523, 590, 764

menádok 640
messiás 22, 53, 94, 102, 103, 116, 

415, 431, 433, 513, 539, 675, 714
metafora 171, 331, 559, 563, 582, 

585
mimus 467
minusculus 655, 787
misztérium 189, 589

~kultuszok 19, 37, 76, 85, 124, 
128, 161, 189, 316, 372, 460, 
504, 508, 525, 530, 589, 624, 
634, 644, 722

montanisták 237, 577, 652, 728

nevelő (pedagógus) 212, 213, 217, 
219

nyelveken szólás 27, 30, 41, 148, 
481, 482, 534, 535, 538, 540, 
546—550, 554, 556, 560, 563, 
564, 570, 575, 577—579, 584, 
586—588, 602, 603, 609—611, 
617—664, 701
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Odeion 19
optativus 621
opus alienum 118, 218

özvegyek 24, 296, 306, 307, 312, 
340, 351, 353, 393, 654

panegürisz (irod.) 608
panteizmus 724
parallelismus membrorum 364
paráznaság 20, 28, 230—233, 235, 

240—242, 244, 245, 252, 259, 
261, 262, 269, 272, 274—277, 
279, 281—289, 294, 295, 299, 
300, 302, 307, 313, 319, 429, 
434, 443, 448, 461, 471

pars pro toto (nyelvi alakzat) 327, 
456

pártoskodás 26, 32, 36, 37, 39, 58, 
71—73, 76—78, 80, 83, 86, 94, 95, 
114, 140, 151, 154, 155, 160, 
163, 177, 182, 184, 185, 191, 
195, 205, 216, 218—220, 225, 
232, 233, 242—244, 257, 267, 
279, 391, 399, 497, 502, 566, 776

páskabárány (húsvéti bárány) 231, 
238, 239, 248—251

passivum divinum 203, 239, 508, 
517, 599, 655, 673, 674, 688, 
712, 715, 736, 749

pelagiánusok 206, 685
peres eljárás 38, 201, 236, 258—271, 

366
perfectum (nyt.) 96, 104, 190, 139, 

199, 309, 341, 363, 364, 390, 
435, 436, 484, 588, 597, 598, 
671—673, 688, 710, 716, 778, 786
mediopasszív ~ 338
participium ~ 336
passzív ~ 672

perfekcionizmus 37, 197, 246, 299, 
427, 430, 436, 445; lásd még 
tökéletesség

pléroforia (stil.) 608
pogányok 23, 28, 32, 33, 39, 42, 46, 

77, 85, 90, 93, 94, 103, 157, 230, 
231, 236, 238, 242, 252—255, 270, 
271, 278, 299, 300, 309, 315—319, 
327, 332, 346, 354, 357, 360—362, 
365—367, 370—372, 378—381, 383, 
384, 391, 395, 403, 404, 418—421, 
430, 434, 436—438, 443, 448, 453, 
454, 459, 463—467, 473, 474, 499, 
508, 516, 534, 536, 538, 602, 606, 
613, 641, 646, 650, 693, 722, 729, 
761—765, 767, 769, 779

praesens de conatu 768
preegzisztens 365, 374, 440
prófétaság 40, 65, 82, 149, 180, 236, 

257, 314, 355, 398, 481, 483—495, 
501, 540, 545, 546, 549, 554, 556, 
563, 575, 576, 578, 584, 589, 610, 
617—664, 746, 751

qal vahomer 397

rabszolgaság 23, 26, 87, 97, 115, 
155, 189, 213, 233, 252, 275, 
277, 312, 312—324, 329—332, 
334, 386, 388, 408, 485, 499, 
500, 542, 555, 566, 592, 766, 779

reálprezencia 511
recenzió 651
regnum Christi 720
reservatio mentalis 459
római jog 233, 265, 334, 335, 353

Sachhälfte 561
sáfárság 188—192, 196, 405, 408, 

411, 589
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satisfactio 685
sekina 180, 438
seliah-törvény 53, 389
Septuaginta 27, 44, 54, 92, 114, 

129, 132, 170, 178, 274, 276, 
430, 435, 518, 536, 587, 596, 
599, 635, 639, 711

skizma lásd szakadások
status

~ charitatis 474, 475
~ confessionis 465, 474, 476

sub contraria specie 106

szadduceusok 353, 699, 734
szájhagyomány 239, 308, 314, 515, 

629
szakadások () 31—33, 71, 

73, 74, 81—83, 88, 128, 163, 204, 
497, 502, 532

szakramentalizmus 504, 509
szemantika 31, 108, 295
szent 

~ek 53, 56, 59, 258, 259, 
262—264, 307, 309, 310, 317, 
318, 647, 650, 661, 760, 761, 
765, 767, 777, 780, 782, 785

~lélek lásd Isten Lelke
~ sátor 54, 55
~ség 40, 182, 189, 430, 441, 

446, 451, 482, 504, 508—511, 
514, 519, 527, 529, 726, 792

Szerapisz 372
szeretet 33, 39, 46, 47, 58—60, 64, 

72, 81, 95, 97, 98, 101, 105, 107, 
118, 119, 140, 141, 143, 145, 
147, 175, 176, 187, 195, 202, 
209—212, 218—220, 224, 225, 
252, 259, 266, 268, 269, 
286—288, 290, 301, 302, 306, 
315—317, 320, 328—332, 344, 
346, 347, 360, 367—370, 373, 

374, 379, 385, 388, 412, 413, 
418, 421, 438—440, 453, 454, 
460, 461, 469— 471, 474—477, 
521, 523, 531, 534, 553, 572, 
580—618, 623, 625—628, 632, 
650, 658, 682, 685, 686, 701, 
733, 755, 760, 766, 771, 777, 
779, 781, 782, 785, 791, 794

szinkretizmus 46
szónoki kérdés (ret.) 80, 386, 449, 

452, 461, 564
szótéria 468
sztoikusok 19, 134, 142, 143, 177, 

179, 186, 187, 200, 202, 204, 272, 
276, 330, 331, 344, 345, 365, 370, 
385, 386, 423, 557, 599, 718, 724

Sztüx 700
szubordinációs krisztológia 187, 

723

tagadás (a görög nyelvben) 122, 
123, 311, 377, 386, 415, 449, 564

Tamás evangéliuma 132
taoizmus 585
targum 549
Tartarosz 700
teljesség 66, 67, 147, 186, 207, 219, 

261, 598, 610, 612, 614, 615, 
705, 707, 717, 719, 743

templom 151, 157, 176—178, 
180—182, 272, 287—289

teocentrikus istenkép 723
teonóm 187
tertium comparationis 424, 598, 

599
tertium genus 466
test () 272—277, 280—290, 293, 

294, 302, 333, 336, 342, 347, 
423, 425, 428, 447, 527, 530, 
555—557, 565—573, 700, 705, 
708, 709, 727, 737—744

Korinthus.indd   849 2008.04.02.   8:23:03



850

Krisztus ~e 55, 78, 84, 86, 118, 
182, 286, 288, 326, 439, 440, 
447, 450, 455, 456, 501, 510, 
511, 528, 534, 555—579, 628, 
762, 793

~ és vér 130, 436, 455, 745, 746, 
750

~i () 150, 152, 154, 
155, 161—163, 231, 235, 236, 
245, 246, 392, 397, 401, 402, 
442

~ szerint 420, 447, 451, 452, 
458, 631, 693, 729

tipológia 239, 432, 433, 712
tizenkettő (tanítványi kör) 389, 670, 

674, 675, 677, 678, 692, 695
toposz (ret.) 234, 423, 557, 598
Tóra 42, 91, 247, 248, 263, 315, 

396, 400, 401, 409, 414, 415, 
419—421

tökéletesség 37, 38, 45, 47, 81, 128, 
197, 206, 246, 269, 299, 313, 
317, 362, 368, 427, 430, 436, 
441, 445, 525, 584, 598, 603, 
610, 701, 726, 750, 781, 793; lásd 
még perfekcionizmus

transzszubsztanciáció 450
triclinum 499

új élet 81, 125, 185, 220, 271, 290, 
384, 467, 468, 491, 501, 551, 706

újpitagoreusok 381
úrvacsora 24, 26, 40, 181, 236, 241, 

253, 254, 439, 441, 447, 
449—453, 455—458, 460, 466, 
481, 482, 495—500, 502—504, 
506—533, 537, 573, 601, 684, 
763, 785—787, 790, 792, 793

út (mint metafora) 212, 216, 222, 
223, 585, 596

utánzás (Pált illetően) 203, 212, 
214, 220, 221, 462, 466, 467, 477

utógondozás 769
utolsó ítélet 67, 118, 158, 159, 167, 

174, 193, 256—258, 260, 264, 
265, 307, 425, 428, 526, 528, 
530—532, 604, 718, 733, 754, 755

üdvösség () 90, 91, 97, 98, 
101, 105, 106, 114, 118, 131, 
140, 159, 169, 173, 175, 185, 
245—247, 280, 281, 290, 328, 
381, 412, 415, 416, 428, 462, 
468, 477, 530, 553, 670, 682, 
720, 749, 755, 772

válás 201, 283, 308, 314—317, 319, 
320, 323, 340, 353, 366

varrat 30—32, 651, 652
végidő 38, 55, 59, 63, 117, 138, 187, 

200, 236, 260, 346, 433, 476, 
503, 530, 547, 589, 601, 603, 
629, 710, 716, 717, 719, 720, 
723, 724, 735, 739, 743, 744, 
746, 747, 751, 769, 781, 792, 793

vicarium baptisma 727
világ

~korszak 127, 129, 131, 138, 
139, 141, 176, 178, 183, 245

~mindenség 558, 599, 715, 724
viszontagságkatalógus 202, 211, 

396, 403, 409

Zeusz 558
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IgeheLymutató

kanonikus szentírási könyvek

12,7 455
12,21 238
12,23 435
13,20 430
14,22 430
14,15kk 438
15,16 124
15,19 438
15,20 434
15,22kk 432
16. fejezet 430
16,2—3 444
16,16kk 165
17,1kk 432
17,6 430
19,5 463
19,6 56, 59, 200
19,16kk 747
20,5 460
21,1 263
23,19 711
24,8 522
25,2—3 711
29,10kk 455
30,10 522
32,6 430
32,13 261
33,23 110

34,6—7 606
34,14 460
36,6 711

3Móz
4,5kk 455
7,6 452
11. fejezet 445
11,44 650
11,44—45 792
16,11kk 522
16,15kk 683
17,5kk 455
18,8 233
19—20. fejezet 182
19,2 650, 792
20,11 233
22,12 711
23,10kk 780
24,7 513
25,1.9 285
25,9 747
26,12 181

4Móz
6,26 660
10,10 513, 747
11,4 430

1Móz
1,26 486
1,26—27 740
1,26.28 179
2,7 739, 742, 743
2,18 313, 342
2,21kk 486, 493
2,24 276, 302, 315
3,8kk 184
3,16 487, 662
3,19 744
4,1 613
4,10 524
6,2 488
6,1—4 452
15,7kk 522
18,19 613
20,6 294
26,8 434
32,23kk 686
39. fejezet 284
39,9 289

2Móz
4,12 627
6,6 277
6,8 261
12,1—20 248
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12,6kk 612
12,8 599
14., 16. fejezet 435
14,2.16 430
14,2.36 444
14,8 606
16,5 369
16,11kk 444
18,8.31 404
18,31 397
20,7kk 430, 432
21,4kk 444
21,5—6 430
21,16kk 432
23,8 786
25,1kk 443
25,1.9 285, 430
25,9 434
26,62 430, 434
28,16kk 238
31,18 613

5Móz
4,2 198
4,24 460
4,28 370
5,9 460
6,4 370, 373
6,10 261
6,15 460
7. fejezet 361
7,7 116
8,3 430
10,14 463
10,17 372
12. fejezet 361
13. fejezet 361
13,1 198
14,1kk 381
16,1—8 248
16,6kk 238

16,11kk 601
17,7 242
17,7.12 257
18,1kk 404, 452
18,15.18 431
18,18 627
19,19 242
20. fejezet 361
21,13 539
21,21 257
21,23 91
22,21.24 242
22,21.22.24 257
23,1 233
23,25—26 397
25,4 396, 400
25,5kk 334, 353
26,1kk 780
27,20 233
32,5.13 430
32,6 373
32,14 461

Bír
11,34 434

1Sám
2,10 114
16,6kk 569
16,6—13 116
28,14kk 674

2Sám
6,5.21 434
6,6—7 182
7,29 143
24,22—23 396

1Kir
14,22kk 285
17,18 241

2Kir
18,19kk 749
23,6kk 285

1Krón
21,12.15 435

2Krón
5,13—14 747

Ezsd
10,3.11.17 318

Neh
9,9kk 430
9,20 432
13,23kk 318

Jób
5,12 184
5,12—13 178

Zsolt
1. fejezet 216
1,1 585
1,3 57
1,6 585
2,11 124
8,5 513
8,6kk 179
8,7 714, 722
16,10 673, 690
18,5kk 688
24,1 186, 463, 472
25. fejezet 216
25,10 585
50,12 463
66,10 174
78. fejezet 430
78,15—16 432
78,18 444
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80,9—16 165
86,15 606
89,12 463
92,6 133
93,11 (LXX) 179, 184
99,6 56
102,26 463
103,4 277
103,8 606
105. fejezet 430
105,39 431, 438
105,41 432
106. fejezet 430
110. fejezet 714, 715, 

723
110,1 714, 721
115,1—8 370
115,4—8 364
115,12 513
116,3 688
116,3—4 690
118,19kk 177
118,29—30 (LXX) 608
119. fejezet 216
119,29kk 596
135,15—18 364
136,23 513
139,1 143
139,7—10 143
150,5 (LXX) 588

Péld
6,25kk 287
6,27—28 308
6,29 294
10,12 596
10,13 217
22,15 217
25,15 606

Préd
8,15 731
9,7kk 731
11,9 731

Énekek
1,3.4.7 587
3,1kk 587

Ézs
1,25 307
3,3 170
3,17.24 486
4,3 56
5,1—7 165
6,6—7 627
22,13 730
25,8 748, 753
27,13 747
28,11—12 639, 643
28,16 177
28,27—28 397
29,14 92, 98
31,1 650
32,15 560
33,14 124
33,18 92
36,4kk 749
36,19kk 92
40,13 136, 150
40,18—20 364
40,19—20 370
40,21—31 373
42,1—4 264
43,1 277
43,19—20 560
44,3 560
44,8 370
44,9—20 364, 370
45,5 370
45,14 641, 645

45,15 612
46,5kk 536
46,6—7 370
46,7 536
51,10 430
51,12—16 373
52,15 132
53. fejezet 456, 518, 

672, 673, 684
53,3 613
53,5 520
53,6 518
53,9 673
53,10 673
53,11 451
57,12kk 466, 536
57,15 (LXX) 606
57,19 660
60,9 650
61,6 200
62,6 513
62,12 56
63,16 373
64,3 132
65,16 132

Jer
1,5 613
1,10 627
2,6—7 430
2,11 461
2,21 165
5,7 461
5,7—8 443
9,6 307
9,23 114
10,1—5 370
11,1kk 430
20,9 411
29,1—23 52
29,11 660
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30,19 434
30,21 369
31,4 434
31,9 373
31,33 181, 522
31,34 522
33,6 660

Ez
7,27 181
20. fejezet 430
22,8kk 443
47,1—12 560

Dán
2,22 133
3,19kk 592
7,9kk 158
7,22 260, 263
12,3 255

Hós
6,1—2 690
6,2 673
7,4 308
11,9 650
13,2—3 370
13,14 748, 749, 753

Jóel
3,1 560
3,3 158
3,4kk 67
3,5 56
4,18 560

Ám
4,11 159
5,18kk 67

Jón
2,1 673

Mik
7,19kk 596

Zak
3,2 159
4,6 721
8,5 434
9,14 747
12,1kk 67
12,10 560
13,9 159, 174
14,8kk 67

Mal
3,3.19kk 158
3,19 307

Mt
1,18 335
1,18kk 353
2,20 738
3,11—12 158
3,12 174
4,7 443
5,6 200, 207
5,10kk 618
5,12 156
5,13 99
5,17 112, 639
5,29—30 274
5,31—32 314
5,38 182
5,38kk 268
5,44 201, 211, 421
5,48 526
6,3 460
6,4 143
6,5 526

6,6 303
6,9kk 719
6,10 217
6,18 143
6,22 274
6,25—26 260, 738
6,25kk 345
6,33 471
6,34 638
7,1kk 256
7,3kk 260, 586
7,7—8 471
7,12 639
7,13—14 585
7,15 545, 659
7,15—16 545
7,29 246
8,8 596
9,2—8 102
9,35kk 772
10,2 53, 678
10,8 377
10,10 397
10,28 274
10,32 603
10,37—38 317
10,38 736
10,39 603
10,40—41 316
10,41—42 156
11,21 411
11,25—26 109
11,26 93
12,6 288
12,20 264
12,32 129
12,38—39 101
12,40 673, 689
12,43 134
13,24kk 736
13,33 238, 255
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13,41 720
13,55 394
15,1—20 366
15,19 270
16,17 745
16,18 55, 77, 173
16,19 398
16,21 503
17,20 544, 590, 603
18,15—18 236
18,18 398
18,21—35 607
18,23—35 685
18,24—25 686
19,7kk 314
19,10kk 340
19,28 260, 264
20,1—16 165
20,21 720
20,26 526
21,21 590, 603
21,24kk 686
21,31—32 283
21,33—46 165
22,14 111
22,23kk 353
22,30 353
22,37—38 421
23,13 411
24,10kk 503
24,19 411
24,31 747
24,33 769
24,45 192
25,14—30 579
25,21 192
25,25 568
25,31—32 346
25,34 261
25,35kk 604
25,41 266

26,26kk 451
27,46 61
27,52 528
28,16kk 677
28,19 86

Mk
1,15 720
1,22 246
1,24 241
2,4 596
2,22 147
2,23kk 397
2,27 401
3,16 394, 674
3,18 678
3,27 719
3,31kk 394
4,3kk 736
4,10kk 640, 643
4,11 241
4,31—32 736
5,7 241
5,38 588
5,41 786
6,3 394
6,9kk 719
6,30 53, 678
7,1—2 366
7,4 726
7,8—9 329
7,18—19 381
8,11 101
8,15 249
8,31 689, 690
8,32 689
8,32—33 692
8,34 736
8,35 603
8,35—36 738
8,36 401

9,1 751
9,23 544
9,31 508, 685, 689
9,34 205
9,42 383, 495
9,43 174
10,2—9 300
10,6kk 283
10,9 315
10,9kk 314
10,10kk 283
10,11—12 353
10,17 261
10,21 603
10,31 571
10,32kk 689
10,33 508
10,37 685
10,38—39 728
10,43—44 209
10,44—45 417
10,45 109, 209, 289
11,9 786
11,23 527, 544, 590, 

603
11,28kk 101
12,25 300
12,26—27 734
12,27 673
12,28kk 329
12,35kk 714
12,40.42 312
13,10 503
13,14—23 751
13,22 659
13,29 769
13,34kk 777
14,3kk 569
14,10.42.44 517
14,15 518
14,22kk 451
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14,24 520
14,26kk 692
14,30 635
14,36 518, 786
14,58 178, 288
14,62 714
15,34 61, 786
15,40 678
16,1 678
16,2 689
16,17 547

Lk
1,80 778
2,14 93
2,40 778
5,4kk 692
6,13 53, 394
6,21 200
6,24 411
6,28 201
7,12 312
7,36kk 283
7,45 784
9,2 377
9,10 53
9,16 518
9,24 603
9,31 585
9,51 585
10,7 211, 397
10,9 720
10,25 261
10,38kk 214
10,21 109
11,16.29 689
11,38 726
11,49 485, 678
11,52 363
12,1 249
12,7 401

12,8 603
12,27 777
12,31 471
12,42 192
12,48 367, 382
12,50 728
13,20—21 255
14,25kk 317
15,4.6.8.24.32 707
16,10kk 192
16,13 288
16,18 314
17,5 53
17,6 544, 590, 603
17,7kk 411
17,21 178, 642
17,33 603
18,3 312
18,5 425
18,11 270
19,10 707
19,17 192
20,20 713
21,5 536
22,14 53
22,19 520
22,29—30 720
22,30 260, 264
22,32 692
23,42 720
24,10 53
24,14 585
24,18 394
24,25kk 690
24,30 510, 518
24,46 690
24,47 585
24,50—51 585

Jn
1,13 214, 745
1,14 288
1,42 179, 394
1,46 569
2,4 241
2,12 394
2,17 154, 453
2,18kk 288
2,19 180
2,19.21 689
2,21 178
2,23 645
3,3.5 214
3,7 503
3,14 109
3,22 87
4,1kk 87
4,13 624
4,19kk 288
4,21kk 178, 180
4,24 148
4,25 645
4,36 156
4,42 646
5,5 377
5,10 618
5,28—29 754
5,44 471
6,30 431
6,33 109, 738
6,51 129
7,2kk 102
7,3.5.10 394
7,5 394
7,17 105
7,37kk 560
8,1kk 283
8,1—11 301
8,5kk 245
8,28 109
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8,42 369
9,22 236
9,32 129
10,11 289
10,11kk 738
10,14 369
10,17kk 289
10,34 639
11,39 689
11,43—44 689
12,24—25 174, 736
12,24kk 109
12,25 603, 738
12,26 194
12,31 138
12,32 109
12,34 639
12,42 236
14,3 194
14,4kk 585
14,15.22—23 369
15,13 289, 603
15,16 369
15,20 618
15,25 639
16,2 236
17,24 194
18,36 720
18,36kk 721
19,36 239
20,9 503
20,23 398
20,28 646, 686
21,17 645

ApCsel
1,2.26 53, 389
1,6 693
1,14 394
1,15kk 675
1,26 678

2,8.11 547
2,17 489
2,24 688
2,24kk 688, 690
2,27 673
2,33kk 714
2,37 53, 678
2,38 86
2,41 694
2,46 509
4,4 642
4,36 678
4,36—37 591
5,1kk 236
5,29 678
5,31 714
6,1 312
6,7 642
6,13 178
6,13kk 288
7,46 143
7,52 618
7,55—56 714
8,1—14 678
8,14kk 550
8,16 86
9,2 585
9,4 645
9,4kk 618
9,14.21 56
9,39 312
10,4.31 513
10,15 318
10,40 689, 690
10,42 718
10,48 86
11,14 87, 779
11,21 642
13. fejezet 763
13,1kk 395
13,5 189

13,13 395
13,25 780
13,30—31 677
13,34 687
13,35 688, 690
13,43.50 102
14,6—7 215
14,11kk 316
14,14kk 164
14,27 769
15,3 770
15,22 389
15,22kk 448
15,23—29 52
15,37—38 395
16,1kk 215
16,4 484
16,5 642
16,6 763
16,7—8 779
16,8kk 768
16,8.11 783
16,11kk 768
16,14 102
16,14—15.31—32 779
16,15.31.34 87
16,39 202
17,1kk 768
17,4 102
17,10kk 768
17,14 126
17,15 20
17,18.32 699
17,27 471
17,31 687, 718
17,32kk 122
18. fejezet 23
18,1kk 22
18,1—17 20
18,2 21, 784
18,2—3 21
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18,2.26 783
18,2.18.26 789
18,3 211, 789
18,4 22, 682
18,4.7 22
18,6—7 23
18,7 578, 643
18,7—8 779
18,8 23, 80, 87, 642, 

779
18,11 34
18,12 19
18,12kk 18, 21, 779
18,17 23, 54
18,21 216
18,23kk 789
18,24 80, 197
18,24kk 776
18,25 585
18,27—28 155, 776
19,1 155
19,5 86
19,8kk 34
19,9—10 779
19,9.13—14 772
19,17kk 316
19,20 642
19,22 773, 774
19,23kk 316, 729, 

772
20,4 761, 765
20,5—8 783
20,7 689, 763
20,9 648
20,29 730
20,32 261
20,33kk 409
20,34 211
20,38 770
21,5 770
21,9 489

21,10kk 648
21,18 678
21,18kk 694
21,22kk 420
22,3 606, 791
22,4 618
22,7 645
23,8—9 699
23,26—30 52
24,14 585
24,17 761
24,26 761
25,21—22 263
26,11 618
26,14 645
26,14kk 686
26,16 189
26,18 261
26,32 263
27,9kk 768
27,24 503

Róm
1—2. fejezet 92
1,1 53, 155, 535
1,3—4.9 715
1,3 111
1,5 157
1,8 61
1,10 216
1,11 63, 406, 541
1,13 429, 535
1,14 93
1,14.16 23
1,16 55, 93, 419, 465, 

476, 560, 563
1,16—17 105
1,18 596, 608
1,20kk 100
1,21kk 371
1,23kk 285

1,24 442
1,24—2,11 257
1,29kk 270
1,29—31 241
2,1 256
2,4 200, 606
2,8 596, 608
2,9 336
2,9.10 23, 465
2,16 718, 754
2,17kk 476, 560
2,20 611
2,22 370
2,28 451
2,28—29 693
3,1 152
3,3 152
3,3.31 713
3,4.6.31 276
3,9 23, 419, 465, 476, 

560
3,10.23 753
3,10—18 748
3,12 606
3,16—17 585
3,23 100, 138, 139, 

373, 476, 740
3,24 764
3,25 289, 384, 456, 

523, 684, 686
4,1 111
4,4 156
4,11—12.16 438
4,13 261
4,14 713
4,15 749
4,17 112, 219, 373, 

552, 667, 673, 688, 
722, 741, 751

4,17—18 734
4,18 219
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4,20 527
4,24—25 682, 688
4,25 289, 456, 517, 

683, 686
5—6. fejezet 515
5,1—2 590
5,2.21 764
5,5 320
5,6 416, 683
5,6kk 187
5,8kk 518
5,9 384, 523, 684, 

686
5,10 715
5,12kk 711
5,13.20 749
5,14 712
5,14kk 717
5,15—16 63, 541
6,2.15 276
6,3 119, 431
6,3—4 726
6,3kk 566
6,4 724
6,4.9 688
6,5 275, 281
6,6 85, 251, 713
6,10 676, 683
6,12kk 274
6,13 631
6,13kk 377
6,16 177
6,16kk 468
6,17 629
6,19 111
6,19.22 309
6,23 63, 113, 296, 

541
7. fejezet 220, 271
7,2kk 353
7,4 688

7,7 442
7,7.13 276
7,8.10.13 749
7,13 585
7,18kk 754
7,22kk 583
7,24 271
8,3.4.12 111
8,3kk 235
8,3.29.32 715
8,4kk 583
8,5—6 152
8,5.13 148
8,9 162
8,5—9 550
8,9.11.14 133
8,10 721
8,11 178, 275, 281, 

716, 738
8,11.34 688
8,12—13 251
8,14 133
8,15 134, 146, 355, 

786
8,16 134, 269
8,16.21 521
8,17 261
8,18—21 724
8,19 63, 260
8,20.22 732
8,21 289, 388, 718, 

722
8,21—22 209
8,23 67
8,24 615
8,24—25 162
8,28 186, 369, 721
8,28.38 708
8,28—39 636
8,29 369, 469, 486, 

740

8,31 182, 411
8,31—32 260
8,31kk 581
8,32 289, 517
8,33 55
8,34 53, 714
8,35 201, 202
8,35—36 732
8,36 732
8,38 487
8,38—39 130, 186
8,39 113
9,1kk 419
9,3 420, 537
9,5 187
9,6 438, 559, 693
9,6kk 451
9,14 276
9,16kk 555
9,22 606
9,25—29 748
9,30 618
9,33 94
10,2 154, 606
10,7 687
10,9 688
10,12 23, 419, 465, 

476, 560
10,12—13 56
10,13kk 645
10,14 318
10,14—15 603
10,18—21 748
10,19 461
11,1.11 276
11,2 177, 369
11,8—10 748
11,9 94
11,17 250, 568
11,17kk 424
11,20 247
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11,22 606
11,25 429, 535
11,29 23, 296, 541
11,32 762
11,33 133, 363, 585
11,33—36 748
11,33kk 636
11,34 150
11,36 365, 476, 491, 

724
12,1 73, 274, 650
12,1kk 328
12,3 555, 590
12,3.6 157
12,5 762
12,4—5 450, 527
12,4kk 282
12,6 545, 590, 764
12,6kk 554
12,7 576
12,13 618, 761
12,14 201, 319
12,14.17 308
12,16 247
12,17.19.21 607
12,20 170, 591
13,1kk 259, 653
13,1—7 263
13,4 155
13,8 187, 321
13,9 329
13,9—10 421
13,10 607
13,11kk 751, 781
13,12 631
13,13 154, 348, 606
13,14 748
14,1 382, 590
14,1kk 635
14,1—15,6 77, 362
14,2.4 39

14,4 256
14,8—9 716, 718
14,10 156, 683, 725
14,14 321
14,15 249, 290, 456, 

529, 686
14,17 217, 720
14,17.19 620
14,19 618
14,23 472, 527
15,1 39, 185, 367, 

382, 472, 590
15,2 620
15,7 476
15,9—12 748
15,14 213, 363
15,14—16,2 759
15,15 157, 199
15,18—19 101
15,19 680
15,20 170, 619
15,22kk 221
15,24 770
15,25 56
15,25—26.31 650, 768
15,25kk 770, 771
15,25.31 309, 761
15,27 535, 762
15,28 771
15,30 761
15,30kk 761, 763, 

771
15,31 761
15,32 216
15,33 660
16. fejezet 784
16,1 17, 25
16,3 157, 789
16,3—4 730
16,3kk 22, 784
16,3—16 759, 788

16,4 784
16,5 778, 779
16,13 55
16,16 784, 789
16,17 629
16,17—20 759
16,18 200
16,19 639
16,21kk 23
16,21—23 19
16,22 199, 761
16,23 24, 80, 87, 497, 

499, 502, 575

1Kor
1—2. fejezet 515
1—4. fejezet 32, 33, 

36, 71, 199, 497, 
601

1,1 23, 81
1,1—9 788
1,2 55, 106, 180, 223, 

259, 309, 326, 466, 
650, 680

1,2—3 65
1,4 52, 61, 113, 764
1,4—9 53
1,5 200, 549, 629
1,6 99, 121, 131
1,7 541, 629
1,9 67, 172, 326, 715
1,10 31, 33, 141, 167, 

497, 778
1,10—11 71
1,10—11.26 489
1,10kk 32, 191, 793
1,10—17 73, 502
1,11 23, 36, 71, 229, 

232, 296, 497, 669, 
774
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1,12 37, 42, 80, 125, 
146, 155, 160, 181, 
184, 197, 203, 205, 
391, 395, 674, 773, 
776

1,12—13 59
1,13 55, 79, 171, 182, 

191, 440, 457, 566, 
762

1,13a 694
1,13.15 431
1,13—17 728
1,13kk 726
1,14 23, 93, 502
1,14—15 23
1,16 497, 575, 644, 

778, 779
1,17 65, 71, 79, 92, 

94, 95, 224
1,17—18 331
1,17—2,5 191
1,18 48, 99, 104, 106, 

121, 129, 131, 164, 
224, 290, 404, 672, 
682, 707

1,18kk 81, 85, 203, 
204, 205, 210, 289

1,18.21.24—25 183
1,18.23 34, 126, 131, 

161
1,18.24 563
1,18—25 72, 125, 137, 

160, 518
1,18—4,5 196
1,19 199
1,20 93, 129, 178
1,20.25 111
1,21 106, 112
1,22 44, 126, 465, 

476, 560
1,22.24 23, 476, 560

1,23 96, 161, 369, 
539, 634

1,23—24 139, 148, 
191, 403

1,24 94, 137, 154, 
419

1,24—25 154
1,25 170, 224, 455, 

721
1,26 106, 125, 729
1,26kk 26, 87, 99, 

260, 266, 276, 323, 
500, 505, 531, 567

1,26—31 72, 104, 127, 
137, 160

1,27—28 114
1,28 219, 373, 252, 

688, 713, 741
1,29 120, 247
1,30 59, 114, 138, 

683
1,30—31 206
1,31 114, 199, 242, 

247, 410
2,1 65, 124, 128, 131, 

152, 189, 489, 634
2,1kk 222, 289
2,1.7 589
2,1—5 72, 137, 160
2,2 121, 126, 161, 

164, 183, 224, 290, 
321, 672

2,3 20, 21
2,4 147, 224, 468, 

663
2,4.13 79
2,4—5 563
2,5 72, 127, 129
2,6 26, 65, 122, 134, 

138, 141, 153, 203, 
543, 611, 639

2,6kk 100, 793
2,6.8 130, 178, 713
2,6.13kk 454
2,6—16 71, 72, 160, 

191
2,7 122, 129, 133, 

140, 143, 170, 189, 
191

2,7—8 125
2,7kk 209
2,8 131, 529
2,9 146, 186, 199, 

369
2,9—10 748
2,10 145, 148, 161, 

454
2,11 134, 193, 321, 

649
2,12 143
2,13 129, 141, 203, 

224
2,13kk 634, 654
2,13.15 243, 535
2,14 154
2,15 129
2,15—16 142
2,16 242
2,25 184
3. fejezet 44
3,1 136, 138, 243, 

355, 489, 535, 550, 
611, 639, 654

3,1—4 151
3,1—15 150
3,1—17 72
3,1—23 191
3,3 80, 141, 163, 166, 

594
3,4kk 37
3,5 84, 165, 171, 542
3,5—6 125
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3,5kk 75, 203
3,5—9 776
3,5—15 151
3,5—4,5 196
3,6 79, 205, 560, 656, 

776
3,6—7 169
3,8 201, 680, 780
3,9 81, 157, 189, 195, 

378, 619, 760
3,10 22, 60, 167, 213, 

267, 462, 729, 764
3,10—11 194
3,10—15 156, 176
3,10kk 157
3,11 77
3,12kk 157, 177, 412
3,13 75, 168
3,13.15 307
3,13kk 157
3,14—15 156
3,15 177, 195
3,16 133, 151, 157, 

176—178, 287, 423
3,17 151, 176, 177, 

655
3,18—23 72, 151, 196
3,18kk 181
3,19 199
3,21 80, 410
3,21—22 608
3,21b—22 721
3,21b—23 791
3,21kk 75, 119, 150, 

203, 491
3,22 45, 75, 77, 84, 

155, 171, 181, 191, 
197, 279, 395

3,22—23 267, 279, 289, 
330, 331, 385, 417, 
460, 468, 475, 719

3,23 78, 191, 279, 
454, 455

4. fejezet 32, 37, 44
4,1 122, 243, 408, 

589, 589, 603, 619, 
708

4,1kk 146, 166
4,1.9 65
4,1—5 72, 76, 196, 696
4,2 168, 336
4,2kk 256
4,3 185, 186, 190, 

203, 264
4,3—4 149, 410
4,3kk 168
4,3.5 80
4,4 203, 205, 377
4,5 190, 718, 725
4,6 191, 243
4,6kk 37
4,6.18 233
4,6—13 72, 219
4,6.19 80
4,7 80
4,7—10 549
4,8 44, 48, 64, 66, 67, 

96, 107, 128, 136, 
149, 162, 185, 211, 
224, 243, 251, 269, 
275, 299, 326, 343, 
362, 368, 445, 446, 
462, 491, 502, 525, 
538, 663, 682, 699, 
701, 722, 726, 733, 
743, 750, 775, 781, 
793

4,9 48, 210, 223, 265, 
487, 586, 730

4,9kk 107, 428, 732
4,10 448
4,10kk 346, 422, 520

4,10—13 48
4,11 680, 732
4,11—12 680
4,11kk 202, 221, 222
4,11—13 268
4,12 217, 268, 319, 

409, 780
4,13 211, 219
4,13.16 778
4,14 199, 215, 220
4,14kk 636
4,14—21 72
4,15 22, 57, 81, 113
4,16 203, 466, 477
4,16—17 759, 774
4,17 37, 54, 56, 198, 

240, 326, 352, 495, 
576, 585, 662, 
773—775, 788

4,18kk 533
4,19 764
4,19—20 563
4,20 217, 261, 552, 

663, 720, 746
4,21 775
5. fejezet 38, 230, 

236, 277, 283
5,1 294, 468
5,1kk 299
5,1—8 230
5,2 229, 246, 255, 

269
5,3 235, 769
5,3kk 134, 649
5,4 234
5,4—5 574
5,5 237, 258, 272, 

304, 717
5,6 177, 423
5,7 62, 456
5,8 343
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5,9 28, 31, 44, 240
5,9—13 230
5,10 255, 256, 267, 

270, 471
5,11 59, 199, 234, 

236, 240, 258, 607
5,12—13 259, 264
5,13 305, 754
6. fejezet 277
6,1 272, 309
6,1—2 650, 760
6,1kk 256, 299
6,1—6 230
6,1—8 38
6,2 256, 264
6,2—3 423
6,2.3.9.15—16.19 177
6,3 487, 586
6,6 259
6,6—7 259
6,7 201, 262, 308, 

366
6,7—8 230
6,9 246, 285, 299, 

307, 746
6,9—10 217, 241, 277, 

720
6,9kk 54, 754
6,9—11 230
6,10 261, 285
6,11 59, 114, 119, 

230, 257
6,12 20, 38, 54, 185, 

198, 229, 234, 243, 
279, 281, 284, 287, 
295, 302, 343, 462, 
467, 475, 491, 504, 
553, 682, 701, 750

6,12kk 242, 299, 313, 
443, 459

6,12—20 230

6,13 38, 286, 381, 
459

6,13kk 38, 300
6,14 669, 673, 688
6,15 284, 286, 705
6,15—16 295
6,15kk 319
6,16 302
6,17 150
6,18 448
6,18.20 527
6,19 177, 287
6,20 282, 305, 331, 

384, 456, 523, 683, 
686

7. fejezet 23, 38, 230, 
293, 580

7,1 29, 306, 313, 340, 
363, 481, 497, 502, 
535, 669, 774

7,1kk 232, 359
7,1—7 230
7,1—24 339
7,1.7.8.26.38 354
7,2 654
7,2.9 347
7,3 302, 306
7,3kk 346
7,4 284, 306
7,4kk 301
7,5 295, 306, 307, 

321
7,5.9 349
7,6 308
7,7 63, 312, 326, 339, 

349, 541
7,7—8 297, 299
7,7.9 393
7,8 296, 341, 351, 

352
7,9 300, 343

7,10 305, 316, 366, 
397, 663

7,10—11 201, 301, 
340, 353

7,10.25 308, 655
7,11 296, 299, 307, 

323
7,12 299, 313
7,12—13 201
7,12kk 779
7,12.25 655
7,13kk 354
7,14 310, 338
7,14kk 301
7,15 185, 299, 323, 

325, 332, 660
7,16 318, 321
7,17 37, 56, 198, 330, 

495, 662, 788
7,17kk 252
7,17—24 293
7,17.24.29.35 38
7,19 326, 328, 382, 

421
7,20 111, 755
7,21 331
7,21—22 386
7,21kk 155
7,22 352, 388
7,23 289, 384, 417, 

456, 523, 683, 686
7,24 332, 743
7,25 352, 308, 421
7,25kk 307
7,26 350
7,28 344, 347
7,29 325, 336
7,29kk 179, 185, 298, 

301, 325, 681, 781, 
793

7,29—31 580
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7,29—35 293, 339, 355
7,31c 336, 338
7,32 300
7,32kk 297, 305
7,34 134, 144, 649
7,35 348
7,36 335, 416
7,37 335
7,38 335
7,39 301, 346, 528, 

654, 694, 702, 747
7,39—40 340, 532
7,40 133, 201, 297, 

305, 313, 317, 663
8. fejezet 33, 359, 

387, 388, 400, 524
8—10. fejezet 30, 32, 

33, 77, 112, 153, 
298, 377, 465, 571, 
580, 601

8,1 43, 141, 230, 297, 
375, 378, 437, 462, 
471, 481, 502, 531, 
535, 590, 658, 669, 
682, 774, 781

8,1—2 439, 701
8,1—3 379
8,1kk 204, 296, 379, 

543, 590, 612
8,1.7.10—11 65, 453, 

629
8,1.10 620
8,2—3 600
8,3 141
8,4 39
8,4—5 415, 458
8,4kk 657
8,4.7 536
8,6 265, 375, 379, 

491, 715

8,7 23, 39, 362, 363, 
365, 375, 376, 421, 
437, 458, 463, 590

8,7kk 112, 567
6,7.10 464
8,7.10kk 415
8,7.10.12 376
8,8 185, 375, 382
8,8kk 278, 281
8,9 185, 281, 379, 

387, 398, 428, 437
8,9kk 607
8,10 32, 39, 455, 463, 

464, 473
8,10—11 454
8,10kk 635
8,11 39, 249, 290, 

422, 456, 529, 683, 
686, 707

8,12 153, 376
8,13 378, 388, 426, 

475, 483, 580, 636
9. fejezet 33, 359, 

385, 387, 437, 580
9,1 54, 352, 417, 575, 

678, 691, 695
9,1—2 166, 696
9,1—4 76
9,1kk 81, 85, 316
9,1.19 185
9,2 399, 729
9,3 399
9,4kk 408
9,4—14 387
9,5 75, 391, 400, 677, 

694
9,5—6 678, 695
9,6 53, 389, 402, 406
9,8 653
9,8kk 168
9,9 397

9,11 535, 654
9,12 398, 409, 475, 

596, 770
9,13 452
9,13.24 177
9,14 201, 305, 308, 

366, 655
9,15 199, 729, 767
9,15kk 186, 211, 398
9,15—18 175
9,17—18 156
9,18 40, 403
9,19 475
9,19kk 125, 179, 428, 

477, 636
9,19.22 428
9,20 749
9,21 426
9,22 386, 608
9,24kk 19, 625
9,25 407
9,27 527
10. fejezet 359, 360, 

400, 421
10,1 535
10,1—11 453
10,1—22 32
10,2 726
10,3—4 535, 654
10,4 435, 511
10,6 445
10,6—7.9.12 287
10,7 430, 452
10,10 607
10,11 681
10,11—12 726, 781
10,11kk 793
10,12 39, 107, 162, 

210, 247, 343, 354, 
367, 437, 457, 502, 
538, 597, 743
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10,12kk 454
10,12.20 372
10,12.22 469
10,13 67, 309, 445, 

461, 781
10,14 285, 287, 362, 

511
10,14kk 512
10,14—22 367
10,16 451, 463, 500, 

514, 520, 527, 559, 
686

10,16—17 529, 530
10,17 450, 527, 528
10,18 55, 438, 559, 

693, 729
10,19 23, 536
10,19—20.28 646
10,19kk 287, 319, 

443, 469
10,20 473
10,21 455
10,21—22 210, 476
10,22 39
10,23 38, 185, 198, 

234, 243, 272, 278, 
279, 378, 475, 491, 
504, 553, 607, 620, 
663, 682, 701, 750

10,24 141
10,24.33 607, 623
10,25 39, 361
10,25—26 278, 459, 

474
10,26 39, 376, 475
10,27 464
10,27—28 18, 32, 253, 

378
10,28 360, 464
10,28—29 178
10,29 185

10,30 463, 472, 764
10,31 724
10,31—11,1 532
10,32 23, 223, 419, 

495, 560, 680, 762
10,33 553, 607
11. fejezet 483, 497, 

661
11—14. fejezet 483
11,1 214, 220, 221, 

398, 462, 636, 663
11,2 495, 497, 500, 

501, 533, 656
11,2—16 25, 40, 481
11,2.17 506
11,3 187, 485, 545, 

653
11,4kk 653
11,6 654
11,7 476, 488
11,7kk 25
11,10 265, 586
11,11 494, 703
11,14kk 702
11,14—14 486
11,15 489
11,16 198, 223, 484, 

488, 662, 663, 762, 
788

11,17kk 568
11,17—22 496
11,17—34 26, 40, 481, 

482, 601
11,18 31, 33, 497
11,18—19 32
11,18kk 81
11,19 532, 714
11,20 518, 747
11,20kk 115
11,21—22 533

11,22 260, 266, 466, 
497, 531

11,23 397, 475, 484, 
655, 672, 685

11,23—26 496
11,23kk 37, 449, 456
11,24 527
11,24—25 525
11,25 529
11,27 384, 523, 530, 

531, 559, 686
11,27—34 496
11,28 503
11,29 504, 545, 559, 

701
11,29.34 754
11,30 24, 236, 352, 

441, 544, 573, 694, 
702, 717

11,31 681
11,32 636
11,33 167
11,33—34 500
11,34b 769
12. fejezet 296, 481, 

541, 545, 580, 601, 
657

12—14. fejezet 30, 40, 
41, 61, 62, 82, 207, 
581

12,1 62, 63, 67, 230, 
243, 297, 355, 429, 
654, 669, 682, 774

12,1—2 134, 372, 625
12,1kk 288, 296
12,1—3 534, 739
12,1.31 632
12,1—14,40 481
12,2 459
12,2—3 545
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12,3 43, 162, 550, 
670, 671, 786, 791

12,3kk 150
12,4—6 552
12,4—11 534
12,5 570
12,6 544, 600
12,7 543
12,7kk.28 626
12,8 65, 129, 363, 

629, 719
12,8kk 570, 575
12,9 590
12,10 135, 224, 563, 

564, 576, 586, 588, 
629, 648

12,10.30 633
12,11 230
12,12 84, 440, 457, 

566, 573, 762
12,12kk 282, 527, 

762, 793
12,12.27 275, 326
12,12—31a 534
12,13 23, 45, 93, 146, 

388, 419, 431, 455, 
457, 465, 476, 572, 
694, 726, 728

12,17.27 327
12,18 571, 578, 711
12,18.20 241
12,19 570
12,21—22 542
12,22 562
12,24 266
12,25 31, 345
12,26 470, 531
12,27 450, 557, 598, 

721
12,28 544, 554, 563, 

591, 680, 695

12,28—29 485, 629
12,28kk 570
12,29 564
12,30 544, 564
12,31 33, 594
12,31a 584, 600, 618
12,31b 616, 632, 781
12,31b—13,13 534
13. fejezet 32, 482, 

483, 553, 580, 605, 
636, 658

13,1 265, 487, 546, 
547, 621

13,1kk 781
13,1—3 571, 581, 593, 

609
13,1—13 141
13,2 189, 308, 544, 

589, 596, 619, 746
13,2.8 65, 629
13,3 470, 527
13,4 618
13,4—7 581—583
13,5 471, 593, 598, 

623
13,6 363
13,7 596, 614
13,8 616, 713
13,8.10—11 713
13,8—11 615
13,8—13 582, 597
13,9.12 563
13,9kk 792
13,10—11 639
13,10kk 793
13,11 152, 598
13,12 141, 204, 368, 

369, 589, 669, 681, 
721, 743

13,12b 141

13,13 241, 590, 596, 
703, 711, 755

14. fejezet 33, 257, 
481, 483, 538, 545, 
555, 564, 565, 571, 
576, 579, 580, 600, 
620, 622, 651, 661

14,1 535, 550, 579, 
616, 618, 623, 654, 
656, 664, 682

14,1—2 602
14,1—12 534
14,1.12 594
14,1.18 632
14,1.37 62
14,2 189, 546, 589, 

627, 633, 751
14,2.16.23 546
14,3 462, 649
14,3.5 378
14,3kk.12.17 642, 

658
14,4 632, 680
14,4—5.12.26 620
14,4.6.22.24.29 576
14,4—5.12.26 620
14,4.16—17.23 619
14,4.17 604
14,4.23.34 497
14,5 634, 658, 701
14,5.13 548, 648
14,5.26 462
14,6 65, 627
14,6.26 576
14,6kk 355
14,9.19 65
14,11 622
14,12 649, 750
14,13 623
14,13.27 546
14,13—40 534
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14,14 134, 649
14,14kk 546
14,15 647
14,16 639, 658, 786
14,17 620
14,18 538, 551, 680
14,18—19 165, 578, 

602
14,19 82, 148, 224, 

547, 634, 643, 659
14,20 65
14,21 653
14,22 639, 640
14,22kk 485, 629
14,22kk.26 589
14,23 501, 546, 624, 

625, 635, 640, 663
14,24 25, 127, 257, 

589, 624, 640
14,24—25 127, 146, 

178, 180, 369, 536, 
603, 610, 648, 649, 
660

14,25 242, 641, 686
14,26 378, 629
14,27 548, 633
14,31 778
14,32 149, 653
14,33 37, 56, 198, 

326, 495, 680, 760, 
761, 780

14,33b 651, 653, 663
14,33—34 30
14,33.36 223, 788
14,34 680
14,34—35 660
14,34kk 25
14,36 656, 662
14,37 199, 243, 305, 

535, 651, 655
14,39 588, 657

14,40 348
15. fejezet 30, 36, 41, 

207, 281, 390, 515, 
669, 670, 701, 748

15,1—2 671
15,1.3 507
15,1—11 668
15,3 456, 484, 686
15,3—4 90
15,3—5 96
15,3kk 37
15,4 688
15,4.7 389
15,5 75, 395
15,5—8 716
15,6 509, 516, 693
15,6.18.20 747
15,6.18.20.51 352, 

528
15,6.20.51 702
15,7 394, 695
15,8 389
15,8—9 569
15,9 53, 55, 466, 618
15,9—10 341
15,10 60, 157, 165, 

170, 390, 396, 410, 
543, 552, 563, 663, 
680, 729, 750, 764, 
781, 794

15,10.58 157, 201, 
702, 780

15,11 683, 701
15,11.14kk 702
15,12 667, 744
15,12kk 793
15,12—19 668
15,12—32 698
15,13.16 716
15,14 96, 702
15,15.20 275, 281

15,15—16.29.32.35.44 
754

15,16kk 682
15,17 629, 702
15,18 694, 747
15,18.20.51 694
15,19 717, 719, 721, 

732, 743, 755, 756
15,20 704, 718, 721, 

740, 780
15,20—28 668, 739
15,22 736, 742—744
15,23 721, 792
15,23kk 343
15,23.54—55 701
15,24 130, 713, 714
15,25 344, 715, 748
15,25.53 503
15,25—26 754
15,26 713, 751, 752
15,27 714
15,27—28 653
15,28 130, 187, 188, 

208, 476, 552, 569, 
610, 612, 723

15,29—34 668
15,30kk 209, 701
15,32 35, 752, 768
15,35kk 281, 737
15,35—49 668
15,38 736, 737
15,42kk 281
15,42.50 722
15,44 701, 739
15,44kk 654
15,45 43, 150, 738, 

739
15,45kk 711, 717
15,49 740
15,50 217, 261, 720, 

745
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15,50.53—54 739
15,50—58 576, 589, 

668
15,51 189, 589, 747
15,51kk 718
15,52 747
15,53 714
15,54—55 132, 636
15,54kk 581, 687
15,55 92
15,56 30
15,56—57 721
15,57 764
15,58 454, 680, 708
16. fejezet 763
16,1 56, 309, 650, 

785
16,1kk 403, 774
16,1—4 759
16,1—18 759
16,2 185, 537, 689
16,3 761, 765
16,3—4 730
16,4 768, 771
16,5kk 224, 533, 764
16,5—9 759
16,7 216
16,8 34, 239, 733, 

768, 770
16,9 768, 769, 779
16,10 222
16,10—11 215, 759
16,12 54, 75, 79, 155, 

167, 197, 402, 759, 
773, 778

16,13 446
16,13—14 759
16,14 421
16,15 309, 575, 650, 

761, 785

16,15kk 296, 481, 
669, 683, 778

16,15.17 497, 644
16,16 201
16,17 36, 54, 774
16,17—18 75
16,18 134
16,19 22, 23, 55, 779
16,19—20 759
16,21—24 759
16,22 519, 537, 587

2Kor
1,1 180, 215, 466
1,4 336
1,8 35, 429, 535, 585, 

768
1,8kk 35, 729
1,9 117, 209, 688
1,11 541
1,12 240
1,12—2,17 115
1,15kk 533, 771
1,15.23 221, 770
1,15—24 764
1,16 768
1,18 67, 729
1,19 715
1,20 476, 635
1,21—22 162
1,22 67, 150, 609, 

709, 743, 750
2,1kk 225, 771
2,1.9 770
2,1—11 764, 775
2,4 29
2,4.9 35
2,5 29, 237
2,5—6 237
2,5kk 246, 391, 574
2,7 237

2,9 29
2,11 237, 304
2,12 324, 783
2,12—13 771
2,12kk 105, 212
2,13 134, 768
2,14 764
2,14kk 203, 771
2,15 707
2,17 240, 767
3. fejezet 198
3,1.3 54
3,1kk 37, 85, 387
3,3 22
3,3.6 738
3,4—6 696
3,6 155, 204, 219
3,6.14 521
3,12—13 431
3,14kk 250
3,17 146, 162, 284, 

289, 324, 540, 550
3,17—18 721
3,18 224, 469, 486, 

605, 612
4,2 143
4,3 707
4,4 130, 138, 245, 

486, 740
4,5 172, 417
4,6 132, 373, 476
4,7 563, 729
4,7kk 346, 732
4,7.17 585
4,8—9 202
4,9 707
4,10 209, 527
4,10—11 209
4,10kk 85
4,11 209, 719, 732
4,11—12 708, 709
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4,12 210
4,13—14 709
4,14 275, 281, 688
4,15 414
4,16kk 345
4,17 724
5. fejezet 92
5,1 619
5,2.4 748
5,4 562, 718, 749, 

751
5,4c 753
5,5 67, 150, 609, 709, 

743, 750
5,6 615
5,6kk 194
5,7 612
5,9—10 604
5,10 156, 714, 718, 

725, 754
5,11—15 696
5,14 119, 187, 328
5,14—15 249, 696
5,14.17 224
5,15 686, 688
5,16 111, 384, 537, 

591
5,17 209, 324
5,18kk 518
5,19 113
5,21 384, 518, 524, 

683
6,1 702
6,2 241, 772
6,3kk 107, 680, 732
6,4 155
6,4kk 202, 346
6,5 157, 201, 680
6,6 606, 663
6,7 563, 631, 631
6,10 200

6,11kk 220
6,13 215
6,14—7,1 240
6,15 336
6,16 178
6,16b—18 748
7,1 454
7,2—13 764
7,5 768, 770
7,5kk 771
7,5—13 775
7,7 594
7,7.11 154
7,8 29
7,10 344
7,11—12 29
7,12 29, 35, 237, 391
7,12—13 574
7,15 124
8. fejezet 764
8,1 764, 768
8,1kk 765
8,2 750
8,3.8.11kk 766
8,4 56, 309, 650
8,4 761
8,4.6.19 765
8,8.10 305
8,9 607
8,10 305
8,16 764
8,20 761
8,23 389, 761
9. fejezet 764
9,1.12 56, 309, 650, 

761
9,2 154, 414, 765
9,2.4 765
9,4—5 761, 766
9,6 319
9,8.11 608

9,12 762
9,15 764
10—12. fejezet 316
10,1—2 769
10,2 111
10,3kk 344, 719
10,4 631
10,5 634
10,7 77
10,7kk 391
10,8 462, 620, 627, 

644
10,10 125, 147, 391
10,13.16 410
10,15 157, 201, 680
10,17 114, 119
10,18 390
11,2 154, 594, 733
11,3kk 107
11,4 134, 173, 487
11,4kk 194
11,5 389
11,5kk 85, 165, 729
11,5—11 696
11,6 624
11,6kk 410
11,7kk 211, 399
11,8kk 398
11,10.31 729
11,12 607
11,12kk 391
11,13 53
11,13.26 659
11,14 304
11,15 156
11,19 448
11,22 419
11,23 157, 680
11,23kk 202, 346, 

680, 730, 732
11,23.27 201

Korinthus.indd   869 2008.04.02.   8:23:14



870

11,24kk 209, 396
11,25 211
11,26 391
11,27 201, 209, 409
11,27—28 404
11,28 221, 703, 769
11,29 377
11,30 107
12,1kk 288, 538, 636
12,4 546, 587
12,5kk 377
12,6 406
12,6.17 406
12,7 211, 266, 304, 

487, 585
12,7kk 209
12,8 303, 732, 794
12,8kk 697
12,9 107, 224, 410, 

422, 563, 721, 772
12,9—10 210
12,11kk 409
12,12 126
12,13—14 399
12,14 221
12,19 454, 462, 620
12,20 154, 205, 241, 

270, 606
12,21 35
13,1 35, 121, 221
13,1—10 759
13,1kk 32
13,2 29, 775
13,2kk 533
13,2.10 769
13,3 101, 313
13,3—4 305
13,4 281
13,5 721
13,10 313, 462, 620, 

627

13,11 660
13,11—12 759
13,12 650, 761, 780, 

784
13,13 793

Gal
1,1 688
1,4 683, 685
1,5 129, 476, 724
1,6—7 173
1,6kk 42, 71, 173, 

194
1,7 321
1,8 85
1,8—9 537
1,9.12 507
1,10 186, 477
1,10kk 87
1,10—3,5 115
1,11—12 58
1,12 629
1,13 55, 466, 585, 

618, 680
1,13kk 341
1,13—17 696
1,14 594, 606, 650, 

696
1,15 93, 157, 627
1,15—16 674
1,16 715, 745
1,17 20, 695
1,18 179, 395, 683, 

692
1,19 394, 677, 694
1,20 199
1,22 324
1,22—23 391, 696
1,23 569
2,1 659
2,1—10 516

2,2 629, 702
2,3 93, 406
2,4 391, 468
2,4—5 273
2,6 448
2,7.9.11 179
2,9 157, 419, 678, 

694, 764
2,9.11—12 692
2,9.12 677, 694
2,10 761, 762
2,11kk 75, 254, 327, 

421
2,11—14 197
2,14 692
2,15 419
2,16 590, 754
2,17 276
2,18 619
2,19 85
2,20 289, 715, 721
2,20—21 290
2,21 89, 108, 249, 529
3. fejezet 198
3,1 123, 672
3,2 507
3,3 235
3,5 126, 563
3,9 438
3,13 518, 524, 539, 

683
3,15 521
3,17 521
3,19 487, 749
3,21 276
3,23kk 583
3,27 113, 431, 726, 

748
3,28 23, 40, 45, 93, 

340, 419, 465, 476, 
490, 494, 560, 661
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4,1.3 611
4,1kk 639
4,3—4 611
4,4 204, 524, 583
4,4kk 415
4,4.6 715
4,5 146, 289, 456, 

683
4,5—6 521
4,6 150, 162, 540, 

786
4,8kk 371
4,9 141, 369, 600, 

613
4,11 201, 396, 680
4,12 220
4,13 126
4,13kk 763
4,14 316, 487
4,15 209
4,18 769
4,19 214, 215
4,24 432, 511, 521
4,29 431
5,1 185, 273, 278, 

289, 388, 446, 468, 
475, 778

5,1kk 747
5,1.13 469, 491
5,6 328, 369, 382, 

490
5,7kk 327, 391
5,9 238, 248
5,11 94, 108, 290, 

331, 529
5,11—12 618
5,12 486
5,12—14 285
5,13kk 235, 421
5,16 442
5,17—20 148

5,18 133
5,19—21 241
5,19kk 270, 583
5,20 154, 205, 594, 

606
5,21 217, 261, 606, 

720
5,22 594, 605, 606, 

609, 625, 781
5,22—23 147, 550
5,23 218
5,24 251, 425
6,1 218, 244, 257, 

535
6,1kk 236, 367, 382
6,1—10 759
6,2 415, 421
6,6 762
6,6kk 55
6,9 328
6,11 785
6,12 618
6,14 108, 123, 290
6,14—16 759
6,14.17 85
6,15 209, 328, 382
6,15—16 693
6,16 55, 438, 559
6,17 157, 209, 527
6,18 635, 793

Ef
1,1 336
1,5 93
1,7 523, 684
1,14 67, 150, 609, 

709, 750
1,21 130
1,21kk 371
1,22 715
1,23 527, 559, 715

2,2 130, 134, 138, 
713

2,7 606
2,13 684
2,14kk 289, 327
2,19kk 180
2,20 173, 485, 695
2,21 620
3,2.7—8 157
3,5 485, 695
3,10 130
3,15 492
3,16 778
4,2 606
4,4 527
4,11 485
4,12.16.29 620
4,15 484
4,15—16 559
5,1 606
5,3—5 241
5,5 217, 261, 720
5,14 672, 702
5,19 647
5,22—6,9 779
5,25 491
6,5 124
6,11kk 631
6,12 130, 745
6,24 794

Fil
1,1 155, 215
1,3 61
1,4 303
1,12kk 729
1,17 203, 205, 391
1,19 150
1,20 527, 604
1,23 194, 708, 744
1,25—26 533
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1,26 28
1,27 446
2. fejezet 515
2,2 587
2,3 205
2,5 113
2,6 607
2,6—11 516
2,7 337
2,8 96, 331
2,9kk 455
2,12 21, 28, 124, 454
2,12—13 781
2,13 93
2,16 410, 680, 702
2,17 203, 732
2,19 774
2,20 345
2,21 607
2,22 215, 222
2,24 533
2,25 53, 157
3,1 324
3,2 730
3,2kk 194
3,3 451
3,3—4 235
3,4 618
3,4kk 341, 419
3,4—11 696
3,6 55, 154, 466, 594, 

606
3,7—11 117
3,10 732
3,12 604, 618
3,12kk 427
3,14 68, 407, 755
3,17 220, 221
3,18 331, 529
3,19 200

3,20 751
3,20—21 667
3,21 715, 721
4,1 446, 454, 778
4,2 167
4,3 157, 296
4,4 608
4,6 345
4,8 731
4,9 328, 507
4,10kk 402
4,10—20 398
4,12 202
4,18—22 788
4,20 129, 724
4,21 113
4,21—22 650
4,22 761
4,23 793

Kol
1,1 215, 783
1,4—5 614
1,5 740
1,7 507
1,11 606
1,12 261
1,13 721
1,15 486
1,15kk 365
1,15—17 491
1,15—18 373
1,16 130, 364
1,16—17.20 715
1,18 484, 559, 687, 

762
1,19 93
1,20 96, 523, 684, 

686
1,24 203

1,25 157
1,28 213, 576
1,29 680
2. fejezet 515
2,5 234
2,13 148
2,14 289, 524
2,15 130, 371
3,4 172
3,5.8 241, 270
3,10 740
3,10kk 724
3,11 23, 45, 93, 465, 

476, 560
3,12 606, 748
3,13—14 625
3,15 527
3,16 213, 647
3,18—4,1 779
4,3 769
4,5 241
4,10 395
4,10—17 788
4,11 217, 720
4,15 55, 778, 779, 

783
4,16 27, 28
4,18 794, 785

1Thessz
1,1 215
1,3 157, 614, 680
1,6 220, 466, 606
1,8 307
1,8—9 718
1,9—10 330
1,10 715
2,4 477
2,7 611, 639
2,9 211, 409, 680
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2,12 217, 476, 720, 
724

2,14 466, 762
2,17 221
2,18 216, 304
3,1—2 20, 126
3,1.5 596
3,2.6 215, 774
3,5 157, 680, 702
3,8 324, 778
3,11 476
4,1 324
4,3—4 650
4,3—4.7 309
4,3—8 252
4,11 409
4,12 241, 348
4,12kk 747
4,13 429, 535
4,13kk 352, 528, 698, 

702, 754
4,13—18 576, 589
4,14 686, 716, 718
4,14—15 750, 751
4,14.16 672
4,15 655, 747, 751, 

778, 783
4,15kk 629, 718
4,16 747, 751
4,16—17 667
4,17 194
5,2 201, 308, 655
5,4kk 781
5,6 777
5,8 614
5,9 658
5,10 683, 686, 716, 

718
5,11 620, 628
5,12 396

5,12.14 213
5,12—15 759
5,14 606
5,14—22 759
5,15 618
5,16—22 777
5,18—19 552
5,19 625
5,19—21 545
5,21 45
5,23 135, 660
5,24 67
5,26 784
5,27 26
5,28 793

2Thessz
1,1 215
1,5 217, 720
1,7 63
1,8 158
2,1kk 698
2,2 785
2,7 189, 619
2,10 707
2,15 446, 576
3,3 67
3,5 432
3,6 507
3,6kk 409, 507
3,7.9 466
3,8 211
3,15 213
3,17 785
3,18 793

1Tim
1,12 336
2,6 683, 685
2,10—13 651, 652

2,17—18 699
4,1kk 299
5,3—4.9.11 312
5,18 396

2Tim
1,3 303
2,13 309
2,18 207, 701
2,19 369
2,22 56
4,6 203
4,13 783

Tit
1,12 730
1,15 255
3,7 261
3,13 777

Filem
1 215
2 55, 87, 778, 779
4 61
5 587
10 215
19 785
23—24 788
24 157
25 793

Zsid
2,6—7 715
2,14 745, 746
2,17 684
5,12—13 179
6,4—5 710
6,5 129
7,27 239, 676
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9,12 239, 676, 683, 
684

9,14 522
10,10 239, 676
10,19.29 684
10,22—23 614
10,23 67
10,33 200
11,1 641
11,6 544
11,11 67
11,37 592
12,14 618
12,24 524
13,12.20 684

Jak
1,6 527
1,23 599
2,1 132
2,1—5 505
2,4 527
2,5 261
3,2—3.6 274
4,13kk 216
4,15 771
5,9 769
5,15 544
5,19—20 236
5,20 596

1Pt
1,7 174
1,7.13 63
1,12 209
1,15 650
1,15—16 650

1,16 792
1,18 249, 522
1,18—19 289
2,2 153
2,4 288
2,5 178, 180, 619, 

650
2,9 200
2,18—3,7 779
2,23 211
2,24 522
3,11 618
3,18 683, 686
3,19 687
4,3 241
4,6 687
4,8 596
4,10 63
4,13 63
5,14 784

2Pt
2,4 266
3,11 650

1Jn
1,7 522, 684
1,9 67
2,2 684
2,5 369
3,20 686
4,1 545
4,10 369, 684
4,20—21 369
5,1 369
5,6.8 684

Júd
6 266
12 575

Jel
1,5 67, 684
1,6 200
1,10 635, 689, 751, 

763
2,4 609
2,7.11.17.29 659
2,9 200
3,2—3 777
3,6.13.22 659
3,7—8.20 769
3,17 200
3,20 769
5,9 683
8,2kk 751
8,6kk 747
8,13 411
9,1.13 747, 751
9,11 266
9,21 241
12,7 266
14,1kk 751
14,3—4 683
14,4 214
14,14kk 751
18,20 485
20,1—6 720
20,4 260
20,11kk 751
22,18 198
22,20 519
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Deuterokanonikus könyvek

Judit
8,12kk 133

SalBölcs
1,7 134, 143
2,5kk 731
3,8 260, 263
7,22—30 582
10,17 438
11. fejezet 430
11,5kk 432
12. fejezet 430
12,5 745

13. fejezet 364
13—15. fejezet 370
13,15kk 536
16. fejezet 430
18,25 435
19. fejezet 430
19,6—7 438
19,7—8 431

JSirák
2,4 606
6,19 397
9,8 308

14,18 745
17,31 745
23,17 308
27,8kk 596
29,8 606

1Makk
1,15 322

2Makk
1,10kk 60
7,3kk 592
12,43—44 728

kumráni szövegek

1QS 2,4—6 236
1QS 4,13 158
1QS 5,26—6,1 236

1QS 8,21—24 236
1QS 11,18 133
1QM 3,5 56

1QM 6,6 56
1QH 3,29 158

apostoli atyák

Barn
18—20. fejezet 585

Ign
Eph 20,2 530

Did
1—6. fejezet 585
8,3 369
9,1—5 500

9,2kk 484
10,5 513
10,6 514, 786
11. fejezet 659
11,3kk 545
11,7 659
11,8 545
14,1 763

1Kel
5,7 771
45,7 592
47,1—3 17, 37
47,2—3 78
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apokrifek

Ézs felem
10,8—12 130

3Ezsd
4,34—40 582

4Ezsd
3,10kk 158

Hen
1,9 56
48,7 56

Hen (aeth)
16,3 130
22,14 132

25,3 132
63,3 133
102,1 158

Ján apok
10kk 751
17kk 751

Jubil
6,17.19kk 769
12,1kk 536
22,16 254

4Makk
794

OrSib
794

Pál apok
11kk 751
42kk 751

Sal zsolt
17,44 675
18,6 675

Tam ev
17 132
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